
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’AGÈNCIA 
BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 

AMBIENTAL 

28 d’octubre de 2021 

1

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 28 d'octubre de 2021



1/2 

Consell d’Administració 

28 d’octubre de 2021 

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell 
d’Administració a dur a terme el 28 de octubre de 2021 a les 13:00 hores en 
única convocatòria i a la Sala de juntes d’ABAQUA, C/ Gremi Corredors 
núm.10 de Palma, d’acord amb el següent 

Ordre del dia 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA  30 DE SETEMBRE DE 2021 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Adjudicacions 

2.1.-a) Adjudicació  de l'expedient de contractació de les actuacions en matèria 
de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament d’ABAQUA (11 lots)  

2.1.-b) Adjudicació  de l'expedient de contractació del subministrament de 
membranes a la IDAM de Ciutadella 

2.2.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats. 

2.2.-a)  Liquidació del contracte d’obres de la 3ª línia de la IDAM de 
Formentera 

2.3.- Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència 
i menors: 

2.3.-a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert 
simplificat 

2.3.-b) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència 

2.3.-c) Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors 

3.- CONVENIS 

3.1.- Conveni de col·laboració per al subministrament d’aigua potable amb 
l’Ajuntament de Ciutadella 
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4.- ASSUMPTES ECONOMICS 
 
4.1.- Transferència de l’expedient plurianual de 357.736,50 euros per al servei de la 
direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres d’ampliació de 
l’EDAR d’Inca. 

 

5.-.-TORN OBERT DE PARAULES. 

 

Palma,  en la data de la signatura digital 

 

 
El secretari general 
Juan Calvo Cubero 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

 

 

 

 

 

 

Assistents: 

President:           Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori    

 

Vicepresidenta:  Joana Maria Garau Muntaner, directora general de Recursos 

Hídrics  

Vocals:   

1- Catalina Inés Perelló Carbonell, secretaria general Conselleria 

de Medi Ambient i Territori 

2.- Isabel Castro Fernández, directora general de Coordinació, 

Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria de 

Presidència, Cultura i Igualtat   

3- Magdalena Pons Esteve, directora general de Territori i Paisatge 

4.- Antoni Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi 

Ambient  

5- Sebastià Sansó Jaume, director general de Residus i Educació 

Ambiental. 

6.- Llorenç Parera Mas, director general de Espais Naturals i 

Biodiversitat  

NÚM. SESSIÓ 8 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 30 de setembre de 2021 

HORA 16 hores 

LLOC Conselleria de Medi Ambient i 

Territori 
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Director gerent                Guillem Rosselló Alcina 

Secretari general    Juan Calvo Cubero  

En representació de l’Advocacia  Juan Carlos Grau Jofre  

  

 

Hi assisteixen com convidats:   Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica  

      d’ABAQUA  

 

 

A Palma de Mallorca, dia 30 de setembre de 2021, a la sala de Juntes de la Conselleria 

de Medi Ambient i Territori, carrer Gremi Corredors núm. 10, a les 16 hores, prèvia legal 

convocatòria, es reuneix el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental amb assistència presencial del director gerent d’ABAQUA, del 

representant de l’Advocacia i de la tècnica de l’Àrea Jurídica d’ABAQUA i, telemàtica, amb 

imatge i so directe en temps reial, del conseller de Medi Ambienti i Territori, de la 

secretaria general de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, de la directora general de 

Recursos Hídrics , del secretari general d’ABAQUA, de la directora general de 

Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria de 

Presidència, Cultura i Igualtat,  de la directora general de Territori i Paisatge,  del president 

de la Comissió de Medi Ambient, del director general de Residus i Educació Ambiental i 

del director general de Espais Naturals i Biodiversitat. 

Seguidament, el president de l’entitat dóna la benvinguda a tots els assistents i cedeix la 
paraula al director gerent perquè comenci a tractar els punts que figuren a l’ordre del dia. 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

El director gerent comença la seva intervenció demanant als assistents si hi ha qualque 

comentari o rectificació que es vulgui efectuar respecte de l'esborrany de l'acta del Consell 

d'Administració dut a terme el dia 28 de juliol de 2021, la qual ha estat facilitada als 

membres d'aquest Consell d'Administració amb suficient antelació, resultant innecessari 

la seva lectura. 

I no havent cap comentari al respecte, els membres assistents acorden aprovar l’acta de 
la sessió del Consell d’Administració del  28 de juliol de 2021. 
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis  
 
2.1.-a) Iniciar expedient de contractació per a la redacció de diferents projectes en 
matèria de sanejament i depuració que pertanyen als sistemes d’Algaida-Montuïri, 
Cales de Mallorca, Campanet, Selva, Ciutadella Sud i Cala Sant Vicent  
 
 
El director gerent explica als assistents la proposta d’acord per iniciar la contractació d’un 
servei per redactar una sèrie de projectes en matèria de sanejament, fixats pel cap d’Àrea 
de Planificació i Construcció de Sanejament. Es tracten d’actuacions que afecten al 
sistema general de sanejament i depuració d’Algaida-Montuïri, al de Cales de Mallorca, 
Campanet-Búger, Selva, Ciutadella-Sud, Cala Sant Vicent. 
 
La memòria justificativa que s’ha aportat com document proposta d’acord planteja una 
licitació mitjançant procediment obert dividit en 4 lots per un import de 570.000 euros, 
l’IVA exclòs, amb un valor estimat de 684.000 euros. Per aquest motiu, indica que s’ha 
de corregir l’errada que apareix a l’esmentada memòria on s’especifica que no es tracta 
d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, ja que vist l’import del valor estimat, si 
que ho és. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer. - Iniciar l’expedient de contractació del servei per a la redacció de distints 
projectes en matèria de sanejament i depuració, que pertanyen als sistemes d’Algaida-
Montuïri, Cales de Mallorca (t.m. Manacor), Campanet, Selva, Ciutadella Sud i Cala Sant 
Vicent (t.m. Sant Joan de Labritja)” amb un pressupost màxim de licitació de 570.000 €, 
sense IVA,( 689.700 € IVA inclòs), dividit en els següents 4 lots:  
 

• LOT-1 (Mallorca), Algaida-Montuïri i Cales de Mallorca: 180.000 € (IVA exclòs)  i 
de 217.800 € (IVA inclòs). 

• LOT-2 (Mallorca) Campanet i Selva: 180.000€ (IVA exclòs) i 217.800€ (IVA inclòs). 

• LOT-3 (Menorca) Ciutadella Sud: 120.000€ (IVA exclòs) i de 145.200€ (IVA 
inclòs). 

• LOT-4 (Eivissa) Cala Sant Vicent: 90.000€ (IVA exclòs) i de 108.900€ (IVA inclòs). 
 
Segon. – Nomenar el senyor Miquel Trobat Fullana com a responsable del contracte. 
 
Tercer. - Delegar la firma en el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental per procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els 
seus tràmits, excepte l’adjudicació del contracte, mitjançant el procediment obert. 
 
Quart. - Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
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2.1.-b) Inici expedient de contractació per a la redacció de diferents projectes 
refosos d’emissaris marítim terrestres i abocament a la mar de les EDAR de Cala 
Ferrera, Cales de Mallorca, sa Calobra, Son Servera, Font de sa Cala, Cala en Porter, 
Ciutadella Sud, Sant Lluís, Sant Antoni-Sant Josep i Port de Sant Miquel 
 
El director gerent resumeix la memòria justificativa redactada pel cap d’Àrea de 
Planificació i Construcció de Sanejament en data 22 de setembre de 2021 on es detalla 
l’estat de tramitació dels projectes de legalització i millora dels emissaris que gestiona 
ABAQUA. Així, comenta que respecte dels projectes de Cala Ferrera, Cales de Mallorca, 
sa Calobra, sa Font de sa Cala, Ciutadella-Sud, Sant Lluis, Sant Antoni de Portmany-Sant 
Josep i la de Port de Sant Miquel, és necessari realitzar un projecte refós per tal d’introduir 
tots els canvis i condicionants imposats arran de la tramitació administrativa dels 
mateixos. Pel que fa als emissaris de Cala en Porter i Son Servera, respecte dels quals 
ja es disposa d’autorització d’abocament, s’han d’actualitzar per poder dur a terme 
actuacions de millora.  
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei per a la redacció dels projectes 
refosos d’emissaris marítim terrestres i abocament a la mar de les EDAR de Cala Ferrera 
(t.m. Felanitx), Cales de Mallorca (t.m. Manacor), sa Calobra (t.m. Escorca), Son Servera, 
Font de Sa Cala (t.m. Capdepera), Cala En Porter (t.m. Alaior), Ciutadella Sud, Sant Lluís, 
Sant Antoni-Sant Josep i Port de Sant Miquel (t.m. Sant Joan de Labritja) mitjançant un 
contracte de serveis  per un import total de 329.958 € (IVA exclòs) i de 399.249,18 € (IVA 
inclòs) , dividit en els següents 4 lots:  
 

• LOT-1 (MALLORCA), Font de Sa Cala i Son Servera: 48.030 € (IVA exclòs) i de 
58.116,30 € (IVA inclòs). 

• LOT-2 (MALLORCA), Cala Ferrera, Cales de Mallorca i sa Calobra: 72.045 € (IVA 
exclòs) i de 87.174,45 € (IVA inclòs). 

• LOT-3 (MENORCA), Cala en Porter, Ciutadella Sud i Sant Lluís: 116.949 € (IVA 
exclòs) i de 141.508,29 € (IVA inclòs). 

• LOT-4 (EIVISA), Sant Antoni i Port de Sant Miquel: 92.934 € (IVA exclòs) i de 
112.450,14 € (IVA  inclòs). 

 
Segon. – Nomenar el senyor . Miquel Trobat Fullana  com a responsable del contracte. 
 
Tercer. - Delegar la firma en el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental per procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els 
seus tràmits, excepte l’adjudicació del contracte, mitjançant el procediment obert. 
 
Quart. - Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
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2.2.- Aprovació de projectes 
 
2.2.- a) Aprovació del projecte “EBAR, col·lectors i emissari terrestre de l’EDAR 
d’Andratx (ampliació EDAR Andratx, FASE II) a efectes d’expropiació forçosa 
 
 
El director gerent comenta als assistents que l’Ajuntament d’Andratx ha d’iniciar un 
expedient d’expropiació per aconseguir els terrenys necessaris perquè ABAQUA dugui a 
terme les obres d’EBAR, col·lectors i emissari terrestre de l’EDAR d’Andratx. 
 
Per tal de poder iniciar aquest expedient, l’Ajuntament d’Andratx ha sol·licitat a ABAQUA 
una aprovació del projecte als efectes de tenir declarada implícitament la necessitat 
d’ocupació. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte anomenat “EBAR, col·lectors i emissari terrestre 

de l’EDAR d’Andratx (ampliació EDAR Andratx, FASE II), redactat per l’enginyer de 

camins canals i ports el senyor Manuel Messeguer Ramírez (núm. de col. 8125), amb el 

visat del col·legi oficial d’enginyers de camins, canals i ports de Balears (2019/03562/01), 

de data 19 de setembre de 2019, a efectes d’expropiació forçosa. 

Segon.- Remetre aquest acord juntament amb el  projecte EBAR, col·lectors i emissari 

terrestre de l’EDAR d’Andratx (ampliació EDAR Andratx, FASE II a l’Ajuntament d’Andratx 

perquè iniciï l’expropiació forçosa respecte dels terrenys necessaris per executar l’obra. 

 
 
2.3.- Adjudicacions  
 
2.3.- a) Proposta d’adjudicació del contracte de servei per a la redacció del projecte 
per a la tramitació de la legalització i millora de l’emissari de la IDAM Formentera 
 
 
El director gerent explica als assistents la proposta de la Mesa de contractació duta a 
terme el 15 de setembre de 2021, la qual figura en la documentació facilitada als 
assistents, a través de la qual es procedeix a la puntuació de les ofertes avaluables 
mitjançant judici de valor i mitjançant fórmula, i es proposa com adjudicatari del contracte 
per la redacció del projecte de legalització emissari de la IDAM de Formentera a l’entitat 
CONSOMAR,SA  per ser aquesta l’oferta millor valorada 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Proposar com a adjudicatari del contracte del servei per dur a terme la redacció 

del projecte per a la tramitació de la legalització i la millora de l’emissari de la IDAM de 

Formentera. Illes Balears, a favor de l’empresa CONSOMAR, S.A., per un import de 
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75.000,00 € sense IVA, per ser l’oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de 

valoració que regeixen la present licitació i no incorre en valors anormals o 

desproporcionats. 

Segon.- Delegar la firma al director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de 

contractació del servei per dur a terme la redacció del projecte per a la tramitació de la 

legalització i la millora de l’emissari de la IDAM de Formentera. Illes Balears, una vegada 

hagi acreditat correctament la documentació requerida al articles 19 i 20 del PCAP al 

proposat com adjudicatari, o, en cas contrari, a adjudicar als següents licitadors per l’ordre 

que hagin quedat classificades les ofertes, una vegada requerides i complides les 

obligacions establertes en el plec de bases que regeixen la licitació. 

Tercer.- Delegar la firma al director gerent de l’Agència per la firma del corresponent 

contracte i per a la continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, 

sempre que no suposin augment de despesa. 

 
2.3.- b) Ratificació de la resolució de data 13 d’agost de 2021, adoptada per raons 
d’urgència, respecte a l’adjudicació del contracte de servei de subscripció de tres 
pòlisses per a la cobertura de danys materials, de responsabilitat professional i 
mediambiental 
 
 
El director gerent exposa als assistents les circumstàncies que varen motivar la resolució 
del president de l’entitat de data 13 d’agost de 2021 relativa a l’adjudicació del contracte 
de servei de subscripció de tres pòlisses per a la cobertura de danys materials, de 
responsabilitat professional i mediambiental. 
 
Una vegada analitzada l’esmentada resolució, així com la documentació que 
l’acompanya, els membres assistents del Consell d’Administració  adopten el següent 
acords: 
 
Primer.- Ratificar la resolució adoptada per raons d’urgència pel president de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental dia 13 d’agost de 2021, de la proposta 
d’adjudicació de l’expedient de contractació del Servei de subscripció de tres pòlisses 
d’assegurances per a la cobertura de danys materials, de responsabilitat civil professional 
i de responsabilitat mediambiental de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
(3 lots). 
 
 

2.4.- Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i 
menors: 
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2.4.-a)  Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat. 
 
El director gerent dóna compte de l’únic contracte adjudicat pel procediment obert 

simplificat des del 23 de juliol fins dia 23 de setembre de 2021, de conformitat amb la 

delegació de competències efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 

 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació de l’expedient de contractació tramitat 
pel procediment obert simplificat que es relaciona a continuació: 

 

 

Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 
Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATA
RI 

Import 
Adjudicaci
ó 
 (AMB IVA) 

SE/2021/13 
Servei de suport al 
manteniment dels equips 
informàtics d’ABAQUA. 

SERVEIS 13/08/21 
UP7 BALEAR, 
S.L. 

57.600,00 € 

 

 
2.4.-b)  Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència. 
 
El director gerent dóna compte dels contractes d’emergència adjudicats des del 23 de 

juliol fins dia 23 de setembre 2021, de conformitat amb la delegació de competències 

efectuada pel Consell d’Administració el 23 de maig de 2018. 

 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent acord: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes d’emergència adjudicats que es 

relacionen a continuació. 

 

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 
Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import estimat 
inicial              
(IVA inclòs) 

EM0102021 

Obres de reparació de la 
impulsió d’aigües residuals 
entre l’EBAR núm. 5 i l’EDAR 
de Cales de Mallorca. 

OBRA 26/07/2021 
MELCHOR 
MASCARÓ, 
S.A.U. 

15.000,00 
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EM0112021 
Obres de reparació de 
l’emissari de Cala Ferrera. 

OBRA 03/08/2021 
ONA I MAR 
SERVEIS 
MARÍTIMS, S.L. 

10.000,00 

EM0122021 

Obres de reparació de 
l’emissari de l’EDAR de Can 
Bossa en el seu tram 
terrestre. 

OBRA 25/06/2021 CADAGUA, S.A. 15.000,00 

EM0132021 
Obres de reparació de la 
impulsió de l’EBAR de la 
Savina en Formentera. 

OBRA 13/08/2021 CADAGUA, S.A. 20.000,00 

EM0142021 

Obres de reparació de la 
impulsió que uneix l’EBAR del 
Port d’Andratx amb l’EBAR, 
en la llera del torrent de 
s’Aluet. 

OBRA 24/08/21 FACSA 20.000,00 

 

 
2.4.-c)  Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors. 
 
 
El director gerent dóna compte dels contractes menors adjudicats des del  23 de juliol fins 

dia 23 de setembre 2021, de conformitat amb la delegació de competències efectuada 

pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 

 
 En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent 
acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes menors adjudicats que es relacionen 
a continuació. 
 
 
 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 
Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 
Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM21019 

Subministrament i 
transport de 
condensadors de 6 kv 
IDAM Ciutadella. 

Subministrament 16/08/2021 
Aguas Canalizadas 
de Alcudia, S.A. 
(ACASA) 

16.248,41 € 
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CM21020 

Redacció projectes 
reparació i 
coordinació seguretat 
i salut IDAMs de 
Formentera i Santa 
Eulària des Riu. 

Serveis 26/08/2021 
PABLO QUESADA  
SALCEDO 

17.303,00 € 

CM21021 

Poliza de seguro de 
responsabilidad civil 
de altos cargos de la 
Agencia Balear del 
Agua y de la Calidad 
Ambiental. 

Serveis 11/08/2021 
AIG EUROPE SA 
SUCURSAL EN 
ESPAÑA 

14.383,95 € 

CM21022 

Servicio de 
planteamiento de 
encuestas y 
tratamientos de datos 
campaña de inicio 
(verano 2021) del 
proyecto Europeo 
LIFE19 
GIE/FR/001013 
sensibilización sector 
turístico sobre el 
ahorro y la 
reutilización de agua 
(WAT’S 
SAVEREUSE). 

Serveis 23/08/2021 

PREVERISK ESP 
GESTIÓN DE 
RIESGOS 
AMBIENTALES, 
S.L. 

8.260,67 € 

CM21023 

Reparación del muro 
perimetral de la 
depuradora de Lluc i 
annexos al torrente 
TM Escorca. 

Obres 02/09/2021 
EXCAVACIONES 
GUIEM, S.L. 

14.278,00 € 

CM21025 
Obra de renovació de 
la climatització de la 
IDAM de Ciutadella.  

Obres  06/09/2021 
BENEJAM 
REFRIGERACION, 
S.L.  

20.733,51 € 

CM21024 

Transport i adequació 
de transformador de 
66 kv de Sóller  a la 
IDAM Badia de Palma. 

Serveis 16/09/2021 
CABOT 
ASOCIADOS, S.L. 

14.302,67 € 

 
 
 
3.- CONVENIS 
 
3.1.- Ratificació de la resolució del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental de data 27 de juliol de 2021 relativa a la pròrroga del conveni de 
col·laboració signat amb el Consell Insular d’Eivissa i l’Adjuntament d’Eivissa per 
al finançament de les obres d’execució de la substitució de l’emissari de Talamanca 
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El director gerent informa als assistents que el conveni de col·laboració signat amb el 
Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per al finançament de les obres 
d’execució de la substitució de l’emissari de Talamanca establia com termini de vigència 
el 27 de juliol e 2021; No obstant això, les obligacions d’ABAQUA respecte al 
reintegrament de les aportacions efectuades pel Consell Insular i Ajuntament finalitzaven 
l’any 2023, motiu que va obligar al president de l’entitat a resoldre prorrogar  l’esmentat 
conveni fins l’any 2023 per tal de garantir les obligacions d’ABAQUA respecte al 
reintegrament a realitzar al Consell Insular i Ajuntament d’Eivissa. 
 
Pren la paraula el president de la Comissió de Medi Ambient per suggerir la possibilitat 
de compensar el deute que té actualment l’Ajuntament d’Eivissa amb ABAQUA amb les 
quantitats pendents de pagament  per part d’ABAQUA que figuren a l’esmentat conveni. 
 
El director gerent contesta que s’estudiarà aquesta possible via. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten el següent acord: 
 
 
Primer.- Ratificar la resolució d’urgència del president d’ABAQUA de data 20 de juliol de 

2021 de prorrogar el Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa, 

l’Ajuntament d’Eivissa i ABAQUA per al finançament de les obres d’execució de la 

substitució de l’emissari de Talamanca signat en  data 27 de juliol de 2017. 

 
3.2.- Ratificació de la resolució del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental de data 9 de setembre de 2021 relativa a la pròrroga del conveni 
de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Deià per al subministrament d’aigua 
 
 
El director gerent comenta als assistents que la comissió de seguiment, prevista al 
conveni de col·laboració signat entre ABAQUA i l’Ajuntament de Deià per al 
subministrament d’aigua, es va reunir 9 de setembre de 2021. En aquell acte es va 
acordar proposar als respectius òrgans de govern de cada administració prorrogar el 
conveni per un any més. 
 
En atenció que la data de finalització del conveni de col·laboració estava fixada per al 18 
de setembre, això és, abans de la celebració d’aquest Consell d’Administració, el 
president de l’entitat, va resoldre aprovar la pròrroga del mateix per un any més. 
 
Una vegada exposat l’anterior, i vista la necessitat de ratificar totes les resolucions 
adoptades pel president de l’entitat per raons d’urgència, els membres assistents del 
Consell d’Administració  adopten el següent acord: 
 
Primer.- Ratificar la resolució d’urgència del president d’ABAQUA de data 9 de setembre 

de 2021 de prorrogar un any més, això és, fins el 18 de setembre de 2022, del conveni 

de col·laboració signat el 18 de setembre de 2017 entre l’Ajuntament de Deià i ABAQUA 

per al subministrament d’aigua. 
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4.- ASSUMPTES JURIDICS 
 
 
4.1.- Donar compte de la sentència núm. 473, de data 30 de juliol de 2021, dictada 
per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia respecte al 
recurs d’apel·lació interposat per ABAQUA contra la sentència del Jutjat 
contenciós administratiu de data 21 d’octubre de 2019 ( procediment ordinari 
43/2013) 
 
El director gerent informa  als assistents del contingut de la sentència dictada per la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia respecte del recurs 
d’apel·lació interposat per ABAQUA, així com de la recomanació que ha efectuat la 
Direcció d’Advocacia de no interposar cap recurs contra la mateixa. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer .- Donar-se per assabentat de la Sentència de la sala  contenciosa administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data 30 de juliol de 2021, que 

estima parcialment el recurs d’apel·lació interposar per la defensa d’ABAQUA contra la 

Sentència núm. 299/2019, de data 21 d’octubre de 2017, així com de la comunicació 

efectuada pel director gerent a la Direcció d’Advocacia confirmant la no interposició de 

cap recurs contra la mateixa. 

 

Segon.- Ordenar la tramitació del corresponent expedient de despesa derivat de 

l’execució de la sentència. 

 

Tercer.- Delegar la firma al director gerent per autoritzar la despesa i signar tots els 

documents derivats l’execució de la sentència.  

 
 
 
4.2.- Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat 
TRAGSA contra l’acord del Consell d’Administració d’ABAQUA de data 27 de maig 
de 2021 
 
 
El director gerent dóna compte als assistents del recurs contenciós administratiu que ha 
interposat l’entitat TRAGSA contra l’acord d’aquest Consell d’Administració de data 27 de 
maig de 2021, a través del qual es va desestimar parcialment les pretensions plantejades 
en el recurs d’alçada per l’esmentada entitat interposat. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten el següent acord: 
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Primer.- Donar-se per assabentat del recurs contenciós administratiu interposat per 

TRAGSA davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca contra 

l’acord del Consell d’Administratiu d’ABAQUA de data 27 de maig de 2021,  

 
 
5.- PERSONAL 

 
5.1.- Proposta d’acord relativa a la petició de reingrés i accés a la jubilació ordinària 
del treballador Bernat Salvá Alloza 
 
 
El director gerent explica als assistents la petició de reingrés del treballador de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, el senyor Bernat Salvá Alloza, qui ha estat en 
situació d’excedència forçosa per ocupar el càrrec de síndic de comptes de la Sindicatura 
de les Illes Balears, així com respecte a la seva voluntat d’accedir a la situació de jubilació 
per complir els requisits legalment establerts.  
 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la petició feta pel  Sr. Bernat Salvà Alloza,  plantejada mitjançant escrit 
de data 23 de setembre de 2021, amb efectes de l’esmentada data. 
 
Segon.- Donar per extingida la relació laboral amb el Sr. Salvà Alloza amb efectes del dia 
23 de setembre de 2021, abonant-li la retribució corresponent per un dia de treball.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. Bernat Salvà Alloza i al Comitè d’empresa i al 
Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la CAIB. 
 
 
5.2.- Proposta d’acord relativa a l’inici de l’expedient  per construir una borsa de 
treball de personal laboral no permanent, per cobrir amb caràcter d’interinitat, 
places vacants de la categoria professional de tècnic/a titulat/a de grau mitjà en 
l’especialitat d’enginyeria civil, per a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera 
 
 
El director gerent resumeix la situació de  manca de personal existent a l’Àrea de 
Construcció i Gestió de Proveïment a l’ABAQUA. Per altra banda, informa que el comitè 
d’empresa reunit el 27 de setembre de 2021 va acordar la necessitat de constituir una 
borsa de treball de personal laboral no permanent per cobrir, en règim d’interinitat, places 
vacants en la categoria professional de tècnic titulat de grau mitjà en l’especialitat 
d’enginyeria tècnica d’obres públiques o grau d’enginyeria civil. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
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Primer.- Iniciar l’expedient per constituir  una borsa de treball de personal laboral no 
permanent, per cobrir amb règim d’interinitat, places vacants  en la categoria professional 
de tècnic/a titulat/titulada  de grau mitjà en l’especialitat  d’enginyeria tècnica  d’obres 
públiques o grau en enginyeria civil. 
 
Segon.- Facultar al director executiu per iniciar i tramitar l’expedient, en la seva totalitat, 
inclosa la contractació 
 
 
5.3.- Proposta d’acord relativa a la cobertura temporal de la plaça vacant d’inspector 
de manteniment a l’illa de Menorca (Codi RLT L02180008) 
 
El director gerent explica als assistents que la plaça d’inspector de manteniment a l’illa de 
Menorca , amb la categoria professional de facultatiu tècnic ha quedat vacant des del 12 
de setembre de 2021, motiu pel qual es proposa la cobertura de la mateixa 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords 
 
Primer.-Tramitar l’expedient per a la cobertura temporal de la plaça vacant d’inspector  

de manteniment, una a l’illa de Menorca (codi RLT L02180008), mitjançant el procediment 

d’oferta genèrica al SOIB. 

Segon. Facultar al director gerent per tramitar l’expedient en la seva totalitat, inclosa la 

contractació. 

5.4.-  Pla d’eficàcia i eficiència Recursos Humans 2021-2023. 

 
El director gerent dóna compte del Pla d’Eficàcia i Eficiència per als anys 2021 i 2023. 
En definitiva, comenta, que és una eina per resoldre les problemàtiques en abastament i 
sanejament, millorant l’eficiència econòmica de l’empresa, a través del qual es defineixen 
un conjunt d’actuacions per garantir el bon funcionament de les diferents Àrees que 
integren l’entitat, creant estructures organitzatives o incorporant recursos humans 
 
El pla s’estructura en dues fases, primera afectaria a les àrees de Gestió d’Abastament i 
la Jurídica, la segona fase implicaria preveu actuacions en l’àmbit de gestió de tecnologies 
de la informació i telecomunicacions, així com litoral i qualitat ambiental, les quals les 
resumeix detalladament. 

Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords 

 
Primer.- Aprovar la proposta de Pla d’eficàcia i eficiència per als anys 2021 a 2023 a 
l’Àrea de Recursos Humans. 
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Segon.- Facultar al director gerent per  a fer els tràmits necessaris per tal de donar 
compliment al Pla  d’eficàcia i eficiència per als anys 2021-2023 a l’àrea de recursos 
humans, inclosos els següents: 
 

• Modificar  la Relació de Llocs de Treball de l’Agència, pel que fa a la  modificació  
de places ja creades i dotades. 
 

• Iniciar i tramitar, en la seva totalitat, els expedients de contractació de personal 
per a la cobertura de les places vacants i dotades, una vegada que la Direcció 
general de Pressuposts hagi informat favorablement les actuacions previstes en 
el Pla. 

 

 
6.- PATRIMONI 
 
6.1.-  Acceptació  de la cessió dels terrenys realitzada per part de l’Ajuntament de 
Consell per poder executar les obres de l’EDAR de Consell 
 
 
El director gerent proposa als assistents l’acceptació dels terrenys aportats per 
l’Ajuntament de Consell per dur terme l’ampliació de la depuradora, els quals tenen la 
conformitat tècnica per part de l’Àrea de Planificació i Construcció de Sanejament. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la cessió dels terrenys identificats en el Registre de la Propietat d’Inca 

núm. 2 al tom 4144, llibre 105, full 27, finca registral 4383 en el terme municipal de Consell, 

per poder executar les obres d’ampliació de l’EDAR de Consell. 

 

Segon.- Delegar la firma en el director gerent d’ABAQUA per dur a terme els tràmits per 

l’efectiva adquisició del terreny. 

 

 

7.- ASSUMPTES GENERALS 

7.1.- Donar compte del Pla Estratègic de Transformació Digital de la Gestió de 
Recursos Hídrics de les Illes Balears  
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El director gerent em cedeix la paraula perquè expliqui el contingut del Pla Estratègic de 
Transformació Digital de la Gestió de Recursos Hídrics de les Illes Balears amb el qual 
es pretén adaptar i modernitzar la xarxa a través d’eines digitals i noves tecnologies que 
permetin monitoritzar les infraestructures i disposar en tot moment de la informació actual 
i històrica per actuar en conseqüència. 

D’aquesta manera explico les diferents accions que contempla el desenvolupament 
d’aquest Pla, així com les etapes i pressupost final . 

Una vegada finalitzada la meva exposició, els membres assistents adopten el següent 
acord:  

Primer.- Donar-se per assabentat del Pla Estratègic de Transformació Digital de la Gestió 
de Recursos Hídrics de les Illes Balears. 

 
6.- TORN OBERT DE PARAULES. 

 

I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 17,18 , el president aixeca la sessió, 

de la qual jo com a secretari, estenc l’acta. 

 

 

El president         El secretari 

Miquel Mir Gual      Juan Calvo Cubero 
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

 2.1.- Adjudicacions  
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2.1.- a) Adjudicació  de l'expedient de 

contractació de les actuacions en matèria de 

seguretat i salut a les instal·lacions de 

sanejament d’ABAQUA (11 lots)  
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PROPOSTA D’ACORD PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES PER DUR A TERME ACTUACIONS EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE L’AGENCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 
AMBIENTAL ( 11 LOTS ). 

Exp. Núm.: OB/2021/20 

En data 17 de desembre de 2019, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres per dur a terme actuacions en 
matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental, dividit en 11 lots, amb un pressupost màxim de licitació de 1.991.142,18 € iva exclòs. 

Obtingut el certificat de crèdit suficient i dut a terme totes les aprovacions previstes per Llei, el Director 
gerent en data 29 de juliol de 2021, en virtut de la delegació de firma acordada pel Consell d’Administració 
de data 17 de desembre de 2019, va aprovar el plec de bases particulars i els plecs de prescripcions 
tècniques que regiran el contracte i la despesa màxima de 1.991.142,18 € sense iva, distribuïda de la 
següent manera: 

LOT 1: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona MALLORCA 1 (MA1) per un import màxim de 
185.853,82 € l’iva exclòs (224.883,12 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
LOT 2: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona  MALLORCA 2 (MA2) per un import màxim de 67.700,00 
€ l’iva exclòs (81.917,00 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
LOT 3: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona  MALLORCA 3 (MA3) per un import màxim de 
251.954,64 € l’iva exclòs (304.865,11 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
LOT 4: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona MALLORCA 4 (MA4) per un import màxim de 
203.440,00 € l’iva exclòs (246.162,40 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
LOT 5: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona MALLORCA 5 (MA5) per un import màxim de 78.485,80 
€ l’iva exclòs (94.967,82 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
LOT 6: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona MALLORCA 6 (MA6) per un import màxim de 
193.184,95 € l’iva exclòs (233.753,78 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
LOT 7: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona MALLORCA 7 (MA7) per un import màxim de 
184.987,30 € l’iva exclòs (223.834,63 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
LOT 8: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona MENORCA 1 (ME1) per un import màxim de 218.744,92 
€ l’iva exclòs (264.681,35 € el 21% de l’iva inclòs). 
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LOT 9: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona MENORCA 2 (ME2) per un import màxim de 202.817,98 
€ l’iva exclòs (245.409,76 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
LOT 10: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona EIVISSA (E1) per un import màxim de 191.590,31 € l’iva 
exclòs (231.824,28 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
LOT 11: Actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de sanejament de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a la zona EIVISSA 2 (E2) per un import màxim de 212.382,45 € 
l’iva exclòs (256.982,76 € el 21% de l’iva inclòs). 
 
Ordenat la tramitació de l’expedient mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 

Es va donar publicitat a la licitació en el perfil del contractant per al seu coneixement. El termini de 
presentació d’ofertes, via electrònica, va finalitzar dia 17 de setembre de 2021 a les 15:00 hores. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va comprovar, mitjançant la Plataforma de 
contractació del sector públic, que les empreses que havien presentat oferta en temps i forma a la licitació 
de referència eren les següents:   

NÚM. LICITADORS LOTS ALS QUE SE 
PRESENTA 

DATA I HORA 
PRESENTACIÓ 

OFERTA 

1 CADAGUA, S.A. LOTS 4, 10 i 11 16/09/2021 a les 14:46 h 

2 OMNIA WATER, S.L. LOTS 10 i 11 16/09/2021 a les 18:50 h 

3 ACCIONA AGUA, S.A. LOTS 7 i 9 16/09/2021 a les 20:23 h 

4 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

LOTS 3 i 6 17/09/2021 a les 09:53 h 

5 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA, S.A.U. 

LOTS 6 i 8 17/09/2021 a les 10:15 h 

6 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA, S.A.U. 

LOTS 5 i 6 17/09/2021 a les 11:18 h 

7 MELCHOR MASCARÓ, S.A.U. LOT 2 17/09/2021 a les 13:05 h 

8 UTE AMER E HIJOS, S.A. – DEPURACIÓN 
DE AGUAS DEL MEDITERRANEO, S.L. 

LOT 1 17/09/2021 a les 13:51 h 

 

En data 21 de setembre de 2021 es va reunir al Mesa de contractació per analitzar la documentació 
aportada pels licitadors i es va acordar provisionalment a les següents empreses: 

- LOT 6: Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, S.A.U. per haver presentat deficiències a la 
documentació general (sobre núm. 1). 

- LOTS 4, 10 i 11: Cadagua, S.A. per haver presentat deficiències a la documentació general (sobre 
núm. 1). 

- LOT 2: Melchor Mascaró, S.A.U. per haver presentat deficiències a la documentació general (sobre 
núm. 1). 
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- LOTS 10 i 11: Omnia Water, S.L. per haver presentat deficiències a la documentació general (sobre 
núm. 1). 

- LOT 6: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. per haver presentat deficiències a la 
documentació general (sobre núm. 1). 

La Mesa de Contractació es va reunir, novament, en data 29 de setembre de 2021 i va acordar el següent: 

- Admetre a Cadagua S.A. als lots 4, 10 i 11, Melchor Mascaró, S.A.U al lot 2 i Omnia Water, S.L. als 
lots 10 i 11, per haver esmenat correctament, en temp i forma, les deficiències detectades en el 
sobre 1. 

- No admetre a Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, S.A.U. al lot 6 i a Sociedad General 
de Agua de Barcelona, S.A.U. al lot 6, per no haver esmenat en temps i forma la documentació 
requerida del sobre núm. 1 de conformitat amb l’establert en el punt 16.4 del PCAP. 

- i es va requerir a l’àrea tècnica responsable del contracte informe sobre l’avaluació de l’oferta 
tècnica dels lots presentada pels licitadors inclosa dins el sobre núm. 3. 

En data 20 d’octubre de 2021, es va convocar a la Mesa, per dur a terme l’obertura de les proposicions 
presentades i admeses a la licitació, en concret les corresponents a les ofertes econòmiques i tècniques 
avaluables mitjançant fórmula, presentades en el sobre núm. 2, de conformitat amb allò que preveuen les 
bases que regeixen la present licitació. 

Abans de l’obertura de les ofertes, es va procedir a informar als assistents dels resultat de l’estudi, avaluació 
i puntuació prèvia de la documentació tècnica presentada pels licitadors, corresponent a criteris no 
avaluables mitjançant fórmula (sobre nº 3), una vegada obtingut l’informe tècnic signat pel Cap de l’àrea de 
construcció i gestió d’abastiment i dessaladores d’Abaqua, sol·licitat prèviament per la Mesa de 
Contractació. De conformitat amb l’informe tècnic el resultat en puntuació de l’aplicació dels criteris 
avaluables mitjançant judici de valor va ser el següent:  

LOT 1: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 1. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS PUNTUACIÓ 
JUDICI DE VALOR 

(0-35) 

1 UTE AMER E HIJOS, S.A. – DEPURACIÓN DE AGUAS DEL 
MEDITERRANEO 

35 

 

 
LOT 2: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 2. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS PUNTUACIÓ 
JUDICI DE VALOR 

(0-35) 

1 MELCHOR MASCARÓ, S.A.U. 35 
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LOT 3: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 3. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS PUNTUACIÓ 
JUDICI DE VALOR 

(0-35) 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, 
S.A. 

35 

 
 
LOT 4: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 4. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS PUNTUACIÓ 
JUDICI DE VALOR 

(0-35) 

1 CADAGUA, S.A. 35 

 
 
LOT 5: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 5. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓ 
JUDICI DE VALOR 

(0-35) 

1 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, 
S.A.U. 

35 

 

LOT 6: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 6. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS PUNTUACIÓ 
JUDICI DE VALOR 

(0-35) 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, 
S.A. 

35 
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LOT 7: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona  Mallorca 7. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS PUNTUACIÓ 
JUDICI DE VALOR 

(0-35) 

1 ACCIONA AGUA, S.A. 35 

 
LOT 8: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona  Menorca 1. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS PUNTUACIÓ 
JUDICI DE VALOR 

(0-35) 

1 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. 35 

 
LOT 9: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Menorca 2. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS PUNTUACIÓ 
JUDICI DE VALOR 

(0-35) 

1 ACCIONA AGUA, S.A. 35 

 
 
LOT 10: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Eivissa 1. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 CADAGUA, S.A. 30,50 

2 OMNIA WATER, S.L. 30,50 

 
LOT 11: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Eivissa 2. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 CADAGUA, S.A. 25,50 

2 OMNIA WATER, S.L. 30,50 
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Seguidament, la Mesa va procedir a la lectura de les ofertes econòmiques i de les ofertes tècniques 
avaluables mitjançant fórmula presentades pels licitadors, que varen esser les següents: 

LOT 1: : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Mallorca 1. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 
SOCIAL 

1 UTE AMER E HIJOS, S.A. – DEPURACIÓN DE 
AGUAS DEL MEDITERRANEO 

155.373,79 SI 

 
LOT 2:  : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Mallorca 2. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 
SOCIAL 

1 MELCHOR MASCARÓ, S.A.U. 65.988,84 SI 

 
 
LOT 3: : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Mallorca 3. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 
SOCIAL 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

226.759,19 SI 

 
 
LOT 4:  : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Mallorca 4. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 
SOCIAL 

1 CADAGUA, S.A. 188.672,84 SI 
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LOT 5: : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Mallorca 5. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERIOSOCIAL 

1 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA, S.A.U. 

62.418,53 SI 

 
 

LOT 6: : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Mallorca 6. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 
SOCIAL 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

173.866,46 SI 

 
LOT 7: : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Mallorca 7. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 
SOCIAL 

1 ACCIONA AGUA, S.A. 177.015,25 SI 

 
LOT 8: : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Menorca 1. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 
SOCIAL 

1 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA, S.A.U. 

215.341,93 SI 

 
LOT 9: : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Menorca 2. 

NÚM. LICITADOR ADMÈS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 

SOCIAL 
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1 ACCIONA AGUA, S.A. 193.691,17 SI 

 
 
LOT 10: : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Eivissa 1. 

NÚM. LICITADORS ADMESOS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 
SOCIAL 

1 CADAGUA, S.A. 185.093,28 SI 

2 OMNIA WATER, S.L. 186.000,00 ------- 

 
LOT 11: : Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Eivissa 2. 

NÚM. LICITADORS ADMESOS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 
SOCIAL 

1 CADAGUA, S.A. 205.406,19 SI 

2 OMNIA WATER, S.L. 208.000,00 ------- 

 

En la mateixa sessió el membres de la mesa varen traslladar les seves dubtes envers si l’empresa ofertada 
( Herbusa, S.A.U.) en l’annexa V del PCAP ( criteri social) per l’empresa Omnia Water, S.L. pels lots 10 i 11 
si era una empresa d’inserció o centre especial d’ocupació o una entitat social o solidaria sense ànim de 
lucre de conformitat amb el dispost en l’apartat A.2 de criteris  d’adjudicació del contracte del PCAP. Per 
aquest motiu la Mesa de contractació va acordar sol·licitar una aclaració a l’empresa OMNIA WATER, S.L. 
per acreditar de manera meridiana que l’empresa Herbusa, S.A. complia amb els requisits establerts al 
PCAP. 

En data 21 d’octubre de 2021, es va reunir la Mesa de contractació per comprovar si l’empresa Herbusa, 
S.A.U. complia amb les exigències establertes al PCAP. Una vegada obert el sobre d’aclaració que contenia 
la resposta presentada per Omnia Water, S.L. on manifestava que la empresa Herbusa, S.A.U., no complia 
amb els requisits exigits al PCAP. 

Una vegada realitzar els càlculs pertinents de presumpció de valors anormals o desproporcionats en 
aplicació dels criteris establerts en el quadre K de característiques del contracte del plec de bases de la 
licitació, es va comprovant que no es trobaven incurses en valors anormals o desproporcionats. 
 
En la mateixa sessió, la Mesa de contractació va procedir a la valoració de les ofertes i a l’assignació de la 
puntuació en funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al quadre 
de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del PCAP que regeix la present licitació, obtenint els 
resultats en puntuació que es reflexen a continuació: 
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LOT 1: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 1. 

 
NÚM. LICITADOR 

ADMÈS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 

1 UTE AMER E HIJOS, 
S.A. – DEPURACIÓN 
DE AGUAS DEL 
MEDITERRANEO, S.L. 

35,00 60,00 5,00 100,00 

 
 
LOT 2: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 2. 

 
NÚM. LICITADOR 

ADMÈS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 

1 MELCHOR 
MASCARÓ, S.A.U. 

35,00 60,00 5,00 100,00 

 
 
LOT 3: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 3. 

 
NÚM. LICITADOR 

ADMÈS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 

1 SOCIEDAD DE 
FOMENTO 
AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, 
S.A. 

35,00 60,00 5,00 100,00 
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LOT 4: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 4. 

 
NÚM. LICITADOR 

ADMÈS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 

TOTAL  

(0-100) 

1 CADAGUA, S.A. 35,00 60,00 5,00 100,00 

 
LOT 5: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona  Mallorca 5. 

 
NÚM. LICITADOR 

ADMÈS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 

1 AQUAMBIENTE 
SERVICIOS PARA 
EL SECTOR DEL 
AGUA, S.A.U. 

35,00 60,00 5,00 100,00 

 
 
LOT 6: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona  Mallorca 6. 

 
NÚM. LICITADOR 

ADMÈS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 

1 SOCIEDAD DE 
FOMENTO 
AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, 
S.A. 

35,00 60,00 5,00 100,00 

 
 
LOT 7: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Mallorca 7. 

 
NÚM. LICITADOR 

ADMÈS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 
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1 ACCIONA AGUA, 
S.A. 

35,00 60,00 5,00 100,00 

 
LOT 8: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Menorca 1. 

 
NÚM. LICITADOR 

ADMÈS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 

1 SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AGUAS DE 
BARCELONA, 
S.A.U. 

35,00 60,00 5,00 100,00 

 
 
LOT 9: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de la 
zona Menorca 2. 

 
NÚM. LICITADOR 

ADMÈS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 

1 ACCIONA AGUA, 
S.A. 

35,00 60,00 5,00 100,00 

 
 
LOT 10: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Eivissa 1. 

 
NÚM. LICITADORS 

ADMESOS 

PUNTUACIÓ 

TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 

1 CADAGUA, S.A. 30,50 60,00 5,00 95,50 

2 OMNIA WATER, S.L. 30,50 59,74 0,00 90,24 
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LOT 11: Actuacions en materia de seguretat i salut en les instal.lacions de sanejament d’Abaqua de 
la zona Eivissa 2. 

 
NÚM. LICITADORS 

ADMESOS 

PUNTUACIÓ 
TECNICA 

(0-35) 

PUNTUACIÓ 
ECONÓMICA 

(0-60) 

PUNTUACIÓ 
CRITERI 
SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL  

(0-100) 

1 CADAGUA, S.A. 25,50 60,00 5,00 90,50 

2 OMNIA WATER, S.L. 30,50 58,13 0,00 88,63 

 

 

Ates la puntuació obtinguda, al Mesa de Contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta 
d’adjudicació del contracte dels onze lots a les empreses que es mencionen més endavant a la proposta de 
acord al Consell d’Administració. 

L’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència “ 
ser l’òrgan de contractació de l’entitat “. 
 
Per això, vista la proposta de la Mesa de contractació, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 1: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Mallorca 1, a favor de l’ute AMER E HIJOS, S.A. – 
DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO, per un import de 155.373,79 € sense IVA, per ser la 
oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació i no incorre en 
valors anormals o desproporcionats. 

Segon: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 2: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Mallorca 2, a favor de l’empresa MELCHOR MASCARÓ, 
S.A.U., per un import de 65.988,84 € sense IVA, per ser la oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris 
de valoració que regeixen la present licitació i no incorre en valors anormals o desproporcionats. 

Tercer: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 3: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Mallorca 3, a favor de l’empresa SOCIEDAD DE 
FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A., per un import de 226.759,19 € sense IVA, per ser la 
oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació i no incorre en 
valors anormals o desproporcionats. 

Quart: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 4: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Mallorca 4, a favor de l’empresa CADAGUA, S.A., per un 
import de 188.672,84 € sense IVA, per ser la oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració 
que regeixen la present licitació i no incorre en valors anormals o desproporcionats. 

Cinquè: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 5: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Mallorca 5, a favor de l’empresa AQUAMBIENTE 
SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U., per un import de 62.418,53 € sense IVA, per ser la 
oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació i no incorre en 
valors anormals o desproporcionats. 
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Sisè: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 6: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Mallorca 6, a favor de l’empresa SOCIEDAD DE 
FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A., per un import de 173.866,46 € sense IVA, per ser la 
oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació i no incorre en 
valors anormals o desproporcionats. 

Setè: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 7: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Mallorca 7, a favor de l’empresa ACCIONA AGUA, S.A., 
per un import de 177.015,25 € sense IVA, per ser la oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de 
valoració que regeixen la present licitació i no incorre en valors anormals o desproporcionats. 

Vuitè: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 8: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Menorca 1, a favor de l’empresa SOCIEDAD GENERAL 
DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U., per un import de 215.341,93 € sense IVA, per ser la oferta més 
avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació i no incorre en valors 
anormals o desproporcionats. 

Novè: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 9: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Menorca 2, a favor de l’empresa ACCIONA AGUA, S.A., 
per un import de 193.691,17 € sense IVA, per ser la oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de 
valoració que regeixen la present licitació i no incorre en valors anormals o desproporcionats. 

Desè: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 10: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Eivissa 1, a favor de l’empresa CADAGUA, SA., per un 
import de 185.093,28 € sense IVA, per ser la oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració 
que regeixen la present licitació i no incorre en valors anormals o desproporcionats.. 

Onzè: Proposar com adjudicatari del contracte del lot 11: Actuacions en matèria de seguretat i salut en les 
instal·lacions de sanejament d’Abaqua en la zona Eivissa 2 CADAGUA, S.A., per un import de 205.406,19 € 
sin IVA, per ser la oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present 
licitació i no incorre en valors anormals o desproporcionats. 

Dotzè.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per adjudicar els onze lots de l’expedient de 
contractació de les obres  per dur a terme actuacions en matèria de seguretat i salut a les instal·lacions de 
sanejament de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, una vegada hagi acreditat 
correctament la documentació requerida al articles 19 i 20 del PCAP al proposat com adjudicatari de cada 
lot, o, en cas contrari, a adjudicar als següents licitadors per l’ordre que hagin quedat classificades les 
ofertes, una vegada requerides i complides les obligacions establertes en el plec de bases que regeixen la 
licitació. 

Tretzè.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per la firma dels corresponents contractes dels lots i 
per a la continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, sempre que no suposin augment 
de despesa. 

 
Palma, a la data de signatura electrònica visible al document 
Director gerent 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: OB/2021/20 
TIPO DE CONTRATO:  Obras 

OBJETO: Obras para llevar a cabo actuaciones en materia de seguridad y salud en las 

instalaciones de saneamiento de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental. 

ÓRGANO DE CONTRACTACIÓN: Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental 

 
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE ABAQUA 

 
MESA 3 – VALORACIÓN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR Y 

APERTURA OFERTAS EVALUABLES MEDIANTE DE FÓRMULA  
 

Fecha y hora de celebración de la videoconferencia: 20 de octubre de 2021 a las 09:30h. 

Asistentes: 
 
Presidenta : 
Pilar Sánchez Mateos Rubio, Jefa del Área de gestión de saneamiento de Abaqua. 
Secretaria : 
Marta Catalina Frau Ripoll, Técnica superior de gestión de Contratación de Abaqua. 
Vocales: 
Asunción Moscardó Covo, Jefa del Área Económica Financiera de Abaqua. 
Magdalena Sofia Forcades Pons, Técnica superior del Área Jurídica de Abaqua. 

 
Orden del día: 
 
1)  Aprobación del acta de la sesión anterior 
2) Valoración criterios basados en juicio de valor 
3) Apertura criterios evaluables automáticamente 

 
Sesión: 
 
La Presidenta toma la palabra e informa a los asistentes que la reunión tiene por objeto 
conocer el resultado del estudio, evaluación y puntuación previa de la documentación técnica 
presentada por los licitadores correspondiente a criterios no evaluables mediante fórmula y la 
apertura de los criterios evaluables mediante fórmula. 

Seguidamente, la Presidenta pone a disposición de la Mesa el informe técnico emitido por el 
Área de Gestión de Saneamiento de octubre del presente año, solicitado previamente por la 
Mesa en la reunión de la sesión anterior, sobre la documentación técnica presentada por los 
licitadores admitidos en el sobre núm. 3 y de conformidad con lo establecido en el informe 
técnico el resultado en puntuación de la aplicación de los criterios evaluables mediante juicio de 
valor es el siguiente: 

LOTE 1: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 1. 
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NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 UTE AMER E HIJOS, S.A. – DEPURACIÓN DE AGUAS DEL 
MEDITERRANEO 

35 

 

 
LOTE 2: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 2. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 MELCHOR MASCARÓ, S.A.U. 35 

 
 
LOTE 3: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 3. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, 
S.A. 

35 

 
 
LOTE 4: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 4. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 CADAGUA, S.A. 35 

 
 
LOTE 5: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 5. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, 
S.A.U. 

35 

 

LOTE 6: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 6. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 
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1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, 
S.A. 

35 

 
LOTE 7: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 7. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 ACCIONA AGUA, S.A. 35 

 
LOTE 8: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Menorca 1. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. 35 

 
LOTE 9: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Menorca 2. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 ACCIONA AGUA, S.A. 35 

 
 
LOTE 10: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Ibiza 1. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 CADAGUA, S.A. 30,50 

2 OMNIA WATER, S.L. 30,50 

 
LOTE 11: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Ibiza 2. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO PUNTUACIÓN 
JUICIO DE VALOR 

(0-35) 

1 CADAGUA, S.A. 25,50 

2 OMNIA WATER, S.L. 30,50 

 
 
A continuación se procede a la apertura del sobre número 2 que contiene la oferta económica y 
los criterios evaluables mediante fórmula. Comprobada la protección de la integridad de la 
oferta hasta el momento de su apertura que garantiza la propia plataforma, no se detecta 
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ninguna incidencia técnica ni circunstancia que pueda invalidad la apertura. Dando lugar la 
Presidenta la lectura de las mismas: 

 
LOTE 1: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 1. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 UTE AMER E HIJOS, S.A. – DEPURACIÓN DE 
AGUAS DEL MEDITERRANEO 

155.373,79 SI 

 
LOTE 2: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 2. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 MELCHOR MASCARÓ, S.A.U. 65.988,84 SI 

 
 
LOTE 3: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 3. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

226.759,19 SI 

 
 
LOTE 4: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 4. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 CADAGUA, S.A. 188.672,84 SI 

 
 
LOTE 5: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 5. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA, S.A.U. 

62.418,53 SI 
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LOTE 6: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 6. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

173.866,46 SI 

 
LOTE 7: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Mallorca 7. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 ACCIONA AGUA, S.A. 177.015,25 SI 

 
LOTE 8: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Menorca 1. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA, S.A.U. 

215.341,93 SI 

 
LOTE 9: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Menorca 2. 

NÚM. LICITADOR ADMITIDO OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 ACCIONA AGUA, S.A. 193.691,17 SI 

 
 
LOTE 10: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Ibiza 1. 

NÚM. LICITADORES ADMITIDOS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 

1 CADAGUA, S.A. 185.093,28 SI 

2 OMNIA WATER, S.L. 186.000,00 ------- 

 
LOTE 11: Actuaciones en materia de seguridad y salud en las instalaciones de 
saneamiento de Abaqua de la zona Ibiza 2. 

NÚM. LICITADORES ADMITIDOS OFERTA 
ECONÓMICA 

(iva excluido) 

CRITERIO 
SOCIAL 
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1 CADAGUA, S.A. 205.406,19 SI 

2 OMNIA WATER, S.L. 208.000,00 ------- 

 
Una vez abiertos los sobres que contienen los criterios evaluables mediante fórmula, los 
miembros de la Mesa de contratación transladan sus dudas acerca de si la empresa ofertada ( 
HERBUSA, S.A.U.) en el anexo V del PCAP ( criterio social ) por la empresa OMNIA WATER, 
S.L. para los lotes 10 y 11 es una empresa de inserción o centro especial de ocupación o una 
entidad social o solidaria sin animo de lucro de conformidad con lo dispuesto en el apartado A.2 
de criterios de adjudicación del contrato del PCAP. 
 
Por dicho motivo y antes de proceder a la asignación de la puntación, de las ofertas admitidas, 
en función de los criterios de adjudicación del contrato, la Mesa adopta los siguientes acuerdos: 
 
 
Primero: Aprobar por unanimidad de los miembros de la Mesa el acta de la sesión anterior. 
 
Segundo: Solicitar a la empresa OMNIA WATER, S.L. una aclaración, para los lotes 10 y 11 
donde acredite de manera fehaciente que la empresa HERBUSA, S.A., ofertada como criterio 
social, es una empresa de inserción o centro especial de ocupación o una entidad social o 
solidaria sin ánimo de lucro de conformidad con lo dispuesto en el apartado A.2 de criterios de 
adjudicación del contrato del PCAP. Por dicho motivo se le otorga hasta el día 21 a las 19:00 
para presentar su acreditación.  
 

Siendo las 10:00 horas la Presidenta levanta la sesión, de la que como Secretaria, extiendo la 
presente acta que, después de leerla, firman digitalmente todos los miembros de la Mesa. 

 

 

La Presidenta      La Secretaria 

 

Pilar Sánchez Mateos Rubio    Marta C. Frau Ripoll 

 

Vocal área jurídica     Vocal área económica 

 

Magdalena Sofia Forcades Pons   Asunción Moscardó Covo 

 

 

** Este documento se ha firmado electrónicamente y, para dar cumplimiento a las obligaciones 
vigentes en materia de transparencia y protección de datos personales, el fichero de la firma 
electrónica se encuentra en la base datos de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental y puede ser verificado ** 
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2.1.- b) Adjudicació  de l'expedient de 

contractació del subministrament de 

membranes a la IDAM de Ciutadella 
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PROPOSTA D’ACORD PER A LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MEMBRANES A LA IDAM DE 
CIUTADELLA  (MENORCA) 

Exp. Núm.: SU/2021/17 

La memòria justificativa emesa dia 19 de febrer de 2020 per l’Àrea de construcció i gestió d’abastament 
i dessaladores de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental proposava l’inici d’un nou 
expedient per a la contractació del subministrament i instal·lació de 322 membranes a la Instal·lació 
dessaladora d’aigua de mar de Ciutadella  a fi de poder substituir les actuals ja obsoletes y optimitzar la 
producció de la dessaladora així com garantir el funcionament correcte dels dos bastidors en cas 
d’avaries o augments de demanda. 

El Consell d’Administració de l’entitat, en sessió de dia 24 de febrer de 2020, va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació de referència amb un pressupost màxim de 200.395,20 € sense l’iva, 
242.478,19 € l’iva inclòs) i va delegar la firma al Director gerent de l’entitat per a la tramitació de 
l’expedient de contractació, mitjançant el procediment obert. La tramitació d’aquest expedient quedà 
condicionada a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia 
autorització de la despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector 
públic instrumental de la CAIB. 

El dia 9 de març de 2021 l’àrea econòmica i financera de l’Agència va emetre un certificat d’existència 
de crèdit adequat i suficient en els pressuposts de l’entitat anualitat 2021 per un import total de 
200.395,20 € sense l’iva. 

Obtingut el certificat de crèdit suficient i duta a terme la tramitació prevista a la normativa aplicable, dia 
20 de setembre de 2021 el Director gerent, en virtut de la delegació de les facultats delegades pel 
Consell d’Administració, va aprovar la despesa, els plecs, i l’expedient de contractació ordenant 
l’obertura del procediment obert de contractació i tramitació ordinària. 

Es va publicar l’anunci de la licitació en el perfil del contractant de l’Agència dia 21 de setembre de 
2021 i el termini de presentació d’ofertes va finalitzar dia 6 d’octubre de 2021 a les 19:00 hores. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va comprovar, mitjançant la 
Plataforma de contractació del sector públic, que les empreses que havien presentat oferta en temps i 
forma a la licitació de referència eren les següents:   

DATA HORA EMPRESA 

6/10/2021 10:58 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A 

6/10/2021 13:00 CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES, S.A. 
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Dia 7 d’octubre de 2021 es va reunir la Mesa de contractació per revisar la documentació general 
aportada dins el Sobre 1 pels licitadors i es va acordar admetre als dos licitadors per haver presentat 
correctament la documentació general (sobre núm.1),  

A la mateixa sessió es va procedir a l’obertura del Sobre 3 que inclou les ofertes tècniques relatives als 
criteris avaluables mitjançant judici de valor i la Mesa va sol·licitar a l’Àrea de construcció i gestió 
d’abastament i dessaladores de l’Agència informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques 
presentades per les entitats admeses a la licitació, conforme als criteris d’adjudicació prevists al PCAP. 

L’Àrea de construcció i gestió d’abastament i dessaladores, dia 13 d’octubre de 2021 va presentar a la 
Mesa l’informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques i es va convocar a la Mesa, per dur a terme 
l’obertura de les proposicions econòmiques presentades. 

Dia 20 d’octubre de 2021 es va reunir la Mesa de contractació i abans de l’obertura de les ofertes, es 
va procedir a informar als assistents dels resultat de l’estudi, avaluació i puntuació de les ofertes 
tècniques presentades pels licitadors, corresponent a criteris no avaluables mitjançant fórmula (sobre 
nº 3), De conformitat amb l’informe tècnic el resultat en puntuació va ser el següent:  

LICITADORS 
Puntuació  Judici 

de valor 
 (màxim 25 punts) 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A 20,60 

2 CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES S.A. 12,70 

 
Seguidament es va procedir a la lectura de les ofertes econòmiques i de les ofertes avaluables 
mitjançant fórmula presentades pels licitadors, que varen esser les següents: 

LICITADORS 
Oferta 

Econòmica 
(Iva exclòs) 

Criteri 
social 

Formació 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A 190.375,44 6 h 

2 
CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 
REPRESENTACIONES S.A. 

200.395,20 40 h 

 
A continuació la vocal de l’Àrea Econòmica va procedir a realitzar els càlculs pertinents per valorar la 
presumpció de valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al quadre K de 
característiques del contracte del PCAP i es va considerar que les ofertes no es trobaven incurses en 
valors anormals o desproporcionats, aplicant els criteris d’apreciació establerts al plec de bases de la 
licitació.  
 
Seguidament, la Mesa va procedir a la valoració definitiva de les ofertes admeses i a l’assignació de la 
puntuació en funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al 
Quadre de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del plec de bases que regeix la present 
licitació, obtenint els resultats en puntuació que es reflexen a continuació: 
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LICITADORS 

Puntuació 

criteris judici 

de valor 

(0-25) 

Punt. 

Oferta 

econòmica 

(0-70) 

Punt. 

Criteri 

social 

(0-5) 

 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE S.A 20,60 70,00 5,00 95,60 

2 

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 

REPRESENTACIONES S.A. 12,70 52,17 5,00 69,87 

 
Atesa la puntuació obtinguda, al Mesa de Contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació la 
proposta d’adjudicació del contracte del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MEMBRANES EN 
LA IDAM DE CIUTADELLA. MENORCA a favor de l’entitat SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA 
CASTELLONENSE S.A., per un import de 190.375,44 € sense l’IVA, per ser l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, d’acord amb els criteris d’adjudicació del contracte prevists al plec de bases que 
regeixen la licitació. 
 
L’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, disposa que correspon al Consell d’Administració de 
l’Agència “ ser l’òrgan de contractació de l’entitat “. 
 
Per això, vista la proposta de la Mesa de contractació, el Director gerent proposa al Consell 
d’Administració l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar com a adjudicatari del contracte del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
MEMBRANES EN LA IDAM DE CIUTADELLA. MENORCA a l’entitat SOCIEDAD DE FOMENTO 
AGRICOLA CASTELLONENSE S.A., per un import de 190.375,44 € sense l’IVA, per ser l’oferta millor 
valorada en aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte previst als plecs de bases que regeixen la 
licitació. 
 
Segon.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de contractació, una 
vegada s’hagi acreditat correctament la documentació requerida al proposat com adjudicatari exigida 
als articles 19 i 20 del PCAP, o, en cas contrari, a adjudicar als següents licitadors per l’ordre que hagin 
quedat classificades les ofertes, una vegada requerides i complides les obligacions establertes en el 
plec de bases que regeixen la licitació. 

Tercer.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per a la formalització del corresponent 
contracte i per a la continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, sempre que no 
suposin augment de despesa. 

Palma, a la data de firma electrònica del document 
El Director gerent 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 

101

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 28 d'octubre de 2021



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

  
 
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SU/2021/17 
TIPUS DE CONTRACTE:  SUBMINISTRAMENT 
PROCEDIMENT: Obert  
OBJECTE:  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MEMBRANES EN LA IDAM DE 
CIUTADELLA. MENORCA 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental 
 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
 

MESA 2– VALORACIÓ OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR, OBERTURA I VALORACIÓ OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

FÓRMULA i PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 

 
Data i hora de celebració: 20 d’octubre de 2021 a les 9:15h  
Mitjà: Mitjançant vídeo cridada. Licitació electrònica.  
Plataforma de Contractació del Sector Públic 

 
Assistents: 
 
President: 
Santiago del Rio Matute, Cap de l’Àrea de construcció i gestió d’abastament i dessaladores de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental 
 
Secretària : 
Catalina Bernat Homar, Cap de la Unitat de gestió de Contractació de l’Agència Balear de 
l’aigua i de la qualitat ambiental 
 
Vocals: 
Asunción Moscardó Covo, Cap de l’Àrea Econòmica Financera de l’Agència Balear de l’aigua i 
de la qualitat ambiental 
Sofia Forcades Pons, tècnica superior de l’Àrea Jurídica de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental 
 
 

Ordre del dia: 
 
1) Valoració de les ofertes avaluables mitjançant judici de valor 
2) Obertura de les ofertes avaluables mitjançant fórmula 
3) Valoració de les ofertes avaluables mitjançant fórmula 
4) Proposta d’adjudicació 
5) Aprovació de l’acta de la sessió d’avui. 
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Sessió: 

 
El President pren la paraula i informa als assistents que la reunió té per objecte la valoració de 
les ofertes avaluables mitjançant judici de valor i l’obertura i valoració de les ofertes incloses al 
sobre núm. 2 relatives als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmula, presentades 
electrònicament pels licitadors.  
 
Seguidament, abans de l’obertura del sobre núm. 2, es procedeix a informar als assistents dels 
resultats de l’estudi, avaluació i puntuació prèvia de la documentació tècnica presentada pels 
licitadors dins el sobre núm. 3, corresponent a criteris avaluables mitjançant judici de valor. El 
President posa a disposició de la Mesa i de tots els assistents l’informe tècnic de valoració de les 
ofertes tècniques, elaborat per l’Àrea de construcció i gestió d’abastament i dessaladores  de 
data 13 d’octubre de 2021 sol·licitat prèviament per la Mesa de Contractació i que s’adjunta a la 
present acta.  
 
De conformitat amb l’informe tècnic els resultats en puntuació de l’aplicació dels criteris 
avaluables mitjançant judici de valor són els següents: 
 

LICITADORS 
Puntuació  Judici 

de valor 
 (màxim 25 punts) 

1 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A 20,60 

2 
CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES 
S.A. 12,70 

 
A continuació, la Secretària procedeix a l’obertura via Plataforma dels sobres electrònics núm. 2 
de la documentació presentada pels licitadors relativa als criteris avaluables mitjançant fórmula,  
i el President dona lectura a les ofertes econòmiques i a les ofertes relatives als criteris avaluables 
mitjançant fórmula previstes al PCAP presentades pels licitadors. Les ofertes presentades son 
les següents: 
 

LICITADORS 
Oferta 

Econòmica 
(Iva exclòs) 

Criteri social 
Formació 

1 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE S.A 190.375,44 6 h  

2 
CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 
REPRESENTACIONES S.A. 200.395,20 40 h 

 
 
A continuació la vocal de l’Àrea Econòmica procedeix a realitzar els càlculs pertinents de 
presumpció de valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al quadre 
K de característiques del contracte del PCAP.  Realitzats els càlculs pertinents, la Mesa considera 
que l’oferta no es troba incursa en valors anormals o desproporcionats, aplicant els criteris 
d’apreciació establerts al plec de bases de la licitació. 
 
Seguidament la Mesa procedeix a la valoració de les ofertes i a l’assignació de la puntuació en 
funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al Quadre de 
criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del PCAP que regeix la present licitació, 
obtenint els resultats en puntuació que es reflexen a continuació: 
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LICITADORS 

Puntuació 

criteris judici 

de valor 

(0-25) 

Punt. 

Oferta 

econòmica 

(0-70) 

Punt. 

Criteri 

social 

(0-5) 

 

 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 

SOCIEDAD DE FOMENTO 

AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A 20,60 70,00 5,00 95,60 

2 

CORPORACIÓN DE 

ORGANIZACIÓN Y 

REPRESENTACIONES S.A. 
12,70 52,17 5,00 69,87 

 

Revisada la documentació i verificada la presentació electrònica sense cap incidència, es 

prenen els següents acords: 

 
Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte del  
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MEMBRANES EN LA IDAM DE CIUTADELLA. 
MENORCA a favor de l’entitat SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A., 
per un import de 190.375,44 € sense l’IVA, per ser l’oferta millor valorada en aplicació dels criteris 
d’adjudicació del contracte previst als plecs de bases que regeixen la licitació. 
 

Segon.- Aprovar per unanimitat l’acta de la Mesa de contractació de la sessió celebrada avui i 
ordenar la seva publicació al perfil del contractant. 
 
 
Essent les 9:45 hores el President aixeca la sessió, de la que com a Secretària, estenc la present 
acta que,  signen electrònicament tots els membres de la Mesa. 
 
 
 
El President    La Secretaria 
Santiago del Rio Matute  Catalina Bernat Homar 
 
 
 
 
Vocal     Vocal     
Asunción Moscardó Covo  Sofia Forcades Pons   
 
 
 
**Aquest document ha estat signat electrònicament i, per donar compliment a les obligacions vigents en 
matèria de transparència i protecció de dades personals, el fitxer de signatura electrònica es troba a la base 
de dades de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i pot ésser verificat.** 
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR: 

 
 
 
 
 
 
 

 
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  MEMBRANAS  EN  LA  DESALADORA  DE AGUA 
DE MAR DE CIUTADELLA. (SU/2021/17). 
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1.- ANTECEDENTES 
 
El objeto del contrato, es SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  MEMBRANAS  EN  LA  
DESALADORA  DE AGUA DE MAR DE CIUTADELLA. 
 
El 21 de septiembre de 2021 se publicó en la Plataforma de contratación del sector público la 
licitación por procedimiento abierto del expediente de referencia. El plazo de presentación de 
ofertas finalizó el 6/10/2021. El presupuesto de licitación es de 200.395,20 €  (IVA excluido)  y el 
plazo total es de cinco meses.  
 
La Mesa de Contratación trasladó a los servicios técnicos del Área de Construcción y Gestión de 
Abastecimiento y Desaladoras la documentación relativa a las ofertas  técnica no evaluables 
mediante fórmula de las empresas presentadas y admitidas a la licitación por la mesa de 
contratación,  para su estudio y valoración. Los licitadores cuyas ofertas fueron admitidas a la 
licitación por la mesa de contratación fueron los siguientes: 
 

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. 

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIONES, S.A. 
 
 
2.-  CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR. 
 
De conformidad con lo expuesto en el  Pliego de Bases de Licitación del contrato de servicio, los 
criterios evaluables mediante juicio de valor se han valorado hasta un máximo de 25 puntos en 
base a los criterios que se exponen a continuación: 
 
1.-Metodología de trabajo. 
Se valorará hasta un máximo de 15 puntos. 
Metodología de trabajo contemplando la problemática específica de ejecutar la 
prestación con la IDAM de Ciutadella en funcionamiento. Se valorará la Metodología 
de trabajo aportada en función del orden y organización de la información, 
adecuación y especificidad técnica, grado de detalle, concreción y coherencia de la 
documentación presentada en los términos expuestos en este apartado, evaluables 
mediante juicio de valor y hasta un máximo del 100% de la puntuación.  
Los subcriterios considerados y las puntuaciones de cada uno de ellos son: 
-Metodología general de trabajo (1 punto) 
-Metodología específica de trabajo, contemplando la problemática de ejecutar los 
trabajos con la IDAM de Ciutadella en funcionamiento, recogiendo las medidas 
necesarias para minimizar las interferencias con el funcionamiento de esta (14 
puntos). 
Para cada subcriterio se asignará la puntuación conforme a las siguientes 
calificaciones:  
•Deficiente: 0 puntos 
•Insuficiente: más de 0 y hasta1/5 de la máxima puntuación 
•Suficiente: más de 1/5 y hasta2/5 de la máxima puntuación 
•Buena: más de 2/5 y hasta3/5 de la máxima puntuación 
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•Muy buena: más de 3/5 y hasta4/5 de la máxima puntuación 
•Excelente: más de 4/5 y hasta la máxima puntuación. 
 
2.-Estudio de plazos  
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos. 
Se valorará el estudio de plazos teniendo en cuenta las características específicas 
de esta obra y las necesidades de mantener en funcionamiento la IDAM de 
Ciutadella. Para proceder a la puntuación de este apartado se valorará la Justificación 
del estudio de plazos aportado en la oferta técnica, en función del orden y 
organización de la información adecuación y especificidad técnica, grado de detalle, 
concreción y coherencia de la documentación presentada en los términos expuestos 
en este apartado, evaluables mediante juicio de valor y hasta un máximo del 100% 
de la puntuación. Los subcriterios considerados y las puntuaciones de cada uno de 
ellos son: 
•Estudio de plazos y justificación (1 punto) 
•Transición (ajuste de parámetros, y pruebas) con las instalaciones en 
funcionamiento para cada actuación (3,5 puntos). 
•Cronograma (0,5 puntos) 
Para cada subcriterio se asignará la puntuación conforme a las siguientes 
calificaciones:  
•Deficiente: 0 puntos 
•Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación 
•Suficiente: más de 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación 
•Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación 
•Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación 
•Excelente: más de 4/5 y hasta la máxima puntuación. 
 
3.-Seguridad y salud. 
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.  
Descripción de la metodología para la elaboración del plan de seguridad y Saluda sí 
como la descripción de la metodología para la coordinación con la empresa 
explotadora de la IDAM de Ciutadella y medidas específicas para la seguridad y 
salud, contemplando la problemática específica de este tipo de trabajos con la IDAM 
en funcionamiento. Para proceder a la puntuación de este apartado se valorará la 
Justificación referida a la documentación solicitada para la seguridad y salud y 
aportada en la oferta técnica, en función del orden y organización de la información 
adecuación y especificidad técnica, grado de detalle, concreción y coherencia de la 
documentación presentada en los términos expuestos en este apartado, evaluables 
mediante juicio de valor y hasta un máximo del 100% de la puntuación. Los 
subcriterios considerados y las puntuaciones de cada uno de ellos son: 
•Descripción de la metodología para la elaboración del Pla de Seguridad y Salud. (0,5 
puntos). 
•Descripción de la metodología per a la coordinación con la 'empresa explotadora de 
la IDAM de Ciutadella(3,5 puntos). 
•Medidas específicas de seguridad y salud contemplando que los trabajos se 
ejecuten con la IDAM de Ciutadella en funcionamiento. (1 punto). 
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Para cada subcriterio se asignará la puntuación conforme a las siguientes 
calificaciones: 
•Deficiente: 0 puntos 
•Insuficiente: más de 0 y hasta1/5 de la máxima puntuación 
•Suficiente: más de 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación 
•Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación 
•Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación 
•Excelente: más de 4/5 y hasta la máxima puntuación 
 
3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Se presenta la valoración de cada uno de los criterios enumerados en el apartado anterior, para 
cada una de las ofertas: 
 
 
SUBMINISTRAMENT  I  INSTALꞏLACIÓ  DE  MEMBRANES  EN  LA  DESSALADORA  
D’AIGUA DE MAR DE CIUTADELLA 

B)CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR 

  
    

  
Licitador:  

 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

 
  

  
   

  
B.1.1) METODOLOGIA GENERAL DE TRABAJO (1 PTO) 

  
    

  
    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio 
puede, clasificarse como EXCELENTE debido a que:  

1,00 1,00 

  1) Aporta la información requerida de manera ordenada y 
completa. Todo ello de acuerdo a lo solicitado en el pliego. 
2) La información es concreta y coherente.Aporta relación 
de actividades y plano de la unbicación. 

  
    

  

B.1.2) METODOLOGIA ESPECIFICA DE TRABAJO (14 PTOS) 

  
    

  
    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
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  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio 
puede, clasificarse como MUY BUENA debido a que:  

14,00 11,20 

  1) Recoge de manera detallada y específica la descripción 
de la metodología a realizar  
2) Tiene en cuenta la ficha del fabricante para el desmontaje 
y montaje. Considera en la metodología del montaje el orden 
por número de serie de fabricación.. 
3) Indica de manera muy detallada y acertada las 
interferencias y condicionantes a tener en cuenta al estar en 
funcionamiento la IDAM. indicando la problematica de la 
potencia contratada y la capacidad de las balsas. 

  
    

  
  B.2) ESTUDIO DE PLAZOS (5 PTOS) 

 
  

 
B.2.1) ESTUDIO DE PLAZOS Y JUSTIFICACION (1 PTO) 

  

    

Pt
s.
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os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio 
puede, clasificarse como MUY BUENA debido a que:  

1,00 0,80 

  1) Recoge de manera detallada el estudio de los plazos. 
2) Determina las fases de la ejecución de los trabajos  
3) La justificación de los plazos se recoge de manera 
detallada con estimación del plazo de los suministros                                                                                                         

  
    

   
B.2.2) TRANSICION (AJUSTE DE PARAMETROS) CON LAS 
INSTALACIONES EN FUCIONAMIENTO PARA CADA ACTUACION (3,5 
PTOS) 

  

    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio 
puede, clasificarse como MUY BUENA debido a que:  

3,50 2,80 
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  1) Recoge de manera detallada y acertada la transicion de la 
operación con la planta IDAM en funcionamiento.                                                                                                          
2) Indica los parametros previos y de puesta en marcha. 
Comprobación de calidad.( Conductividad). 

  
    

  
 

B.2.3) CRONOGRAMA (0,5 PTOS) 
  

    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio 
puede, clasificarse como EXCELENTE debido a que:  

0,50 0,50 

  1) Recoge de manera muy detallada y muy específica el 
plan de obra                                                    2) Diagrama 
coherente, Numero de actividades suficente con indicacion 
de la duración en dias. Contiene camino crítico de la 
actuación. 

  
    

  
  

    
  

  B.3)  SEGURIDAD Y SALUD. 
 

  

  B.3.1) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD (0,5 PTOS) 

    
Pt

s.
M

áx
im

 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio 
puede, clasificarse como EXCELENTE debido a que:  

0,50 0,50 

  1) Recoge de manera muy detallada y muy específica la 
metodología de la elaboración del plan de seguridad.                                                                                                            
2) Establece los principales parametros que incluira el plan 
de seguirdad para evaluar , clasificar y analizar los 
principales riegos y medidas de seguridad, 
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B.3.2) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA PARA LA COORDINACIÓN CON LA 
EMPRESA EXPLOTADORA DE LA IDAM (3,5 PTOS) 
    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio 
puede, clasificarse como MUY BUENA debido a que:  

3,50 2,80 

  1) Recoge de manera detalla y particularizada la 
metodología para la coordinacion con la empresa 
explotadora de la IDAM.                                                                                          
2) Indica la facilidad de coordinación y de información al ser 
la misma empresa explotadora. Incluye modelo de solictud 
de información sobre prevencion de riesgos a terceras 
empresas. 

B.3.3) MEDIDAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD CONTEMPLANDO LOS 
TRABAJOS QUE SE EJECUTAN CON LA IDAM CIUTADELLA EN FUNCIONAMIENTO 
(1PTO) 
    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio 
puede, clasificarse como EXCELENTE debido a que:  

1,00 1,00 

  1) Recoge de manera muy detallada y muy particularizada la 
descripción de las medidas específicas  a realizar en materia 
de gestión de seguridad y salud. 
2) Enumera medidas concretas con medidas preventivas, en 
actuaciones de desmontaje, instalación, herramientas 
manuales y trabajos en ltura.También respecto a EPIS 

  
    

  
      TOTAL PUNTUACIÓN OFERTA TÉCNICA   20,60 
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SUBMINISTRAMENT  I  INSTALꞏLACIÓ  DE  MEMBRANES  EN  LA  DESSALADORA  
D’AIGUA DE MAR DE CIUTADELLA 

B)CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR 

  
    

  
Licitador:  

 
CORPORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 
REPRESENTACIONES, S.A. 

 
  

  
   

  
  B.1) METODOLOGIA DE TRABAJO (15 PTOS)     

  B.1.1) METODOLOGIA GENERAL DE TRABAJO (1 PTO) 
 

  

  
    

  
    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, 
clasificarse como BUENA debido a que:  

1,00 0,60 

  1) No aporta la información requerida de manera ordenada de 
acuerdo a lo solicitado en el pliego. 
2) En el punto número 7 de la oferta aporta planificación 
general junto con el cronograma. La información es suficiente. 
Aporta relación de actividades.Indica "acta de replanteo" que 
por el tip de contrato no corresponde. 

  
    

  

B.1.2) METODOLOGIA ESPECIFICA DE TRABAJO (14 PTOS)   
 

  
    

  
    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, 
clasificarse como BUENA debido a que:  

14,00 8,40 
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  1) Recoge de manera adecuada la descripción de la 
metodología a realizar.  
2) Aporta la ficha técnica del tipo de membrana. No hay 
referencia a la ficha del fabricante para el desmontaje y 
montaje no hay infrmación.  
3) Indica de manera poco detallada las interferencias y 
condicionantes a tener en cuenta al estar en funcionamiento la 
IDAM.  

  
    

  

  B.2) ESTUDIO DE PLAZOS (5 PTOS) 
 

  
 

B.2.1) ESTUDIO DE PLAZOS Y JUSTIFICACION (1 PTO) 
  

    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, 
clasificarse como BUENA debido a que:  

1,00 0,60 

  1) Recoge de manera poco detallada el estudio de los plazos y 
su justificación. 
2) Determina las fases de la ejecución de los trabajos  

  
    

   
B.2.2) TRANSICION (AJUSTE DE PARAMETROS) CON LAS 
INSTALACIONES EN FUCIONAMIENTO PARA CADA ACTUACION (3,5 
PTOS) 

  

    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, 
clasificarse como INSUFICIENTE debido a que:  

3,50 0,70 

  1)Recoge de manera escasa la transicion de la operación con 
la planta IDAM en funcionamiento.                                                                                                              
2)  No hay referencia al ajuste parametros previos y de puesta 
en marcha    

  
    

  
 

B.2.3) CRONOGRAMA (0,5 PTOS) 
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Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, 
clasificarse como BUENA debido a que:  

0,50 0,30 

  1) Recoge de manera adecuada el planeamiento propuesto.                                                   
2) Diagrama coherente, Numero de actividades escaso, sin 
indicacion de la duración en dias. No contiene camino crítico 
de la actuación. 

  
    

  
  B.3)  SEGURIDAD Y SALUD. 

 
  

  B.3.1) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD (0,5 PTOS) 

    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, 
clasificarse como MUY BUENA debido a que:  

0,50 0,40 

  1) Incluye un plan de seguridad tipo, adaptado a la actividad a 
desarrollar                                                                                                            
2) Incluye alguna actividad no relacionada directamente como 
"electricidad" o instalaciones de "saneamiento y desagüe" 

  
    

   
B.3.2) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA PARA LA COORDINACIÓN 
CON LA EMPRESA EXPLOTADORA DE LA IDAM (3,5 PTOS) 

  
 

    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, 
clasificarse como INSUFICIENTE debido a que:  

3,50 0,70 
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  1).Recoge de manera poco detallada y específica la 
metodología para la coordinacion con la empresa explotadora 
de la IDAM.                                                                                          
2)  No hay un apartado al respecto en la oferta. Se recoge 
información aislada en algunos puntos de la memoria de la 
oferta. 

            

  B.3.3) MEDIDAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
CONTEMPLANDO LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN CON LA IDAM 
CIUTADELLA EN FUNCIONAMIENTO (1PTO) 

    

    

Pt
s.

M
áx

im
 

Pt
s.

O
bt

en
id

os
 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, 
clasificarse como EXCELENTE debido a que:  

1,00 1,00 

  1) Recoge de manera muy detallada y muy particularizada las 
medidas específicas a realizar en materia de gestión de 
seguridad y salud. 
2) En el plan de seguridad que se aporta se incluyen medidas 
preventivas, identificación de riesgos y protecciones. 

  
    

  
      TOTAL PUNTUACIÓN OFERTA TÉCNICA   12,70 
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CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN 

 
 

El presente informe consta de 12 páginas numeradas.                   
                                                                           Palma de Mallorca, 13 de octubre de 2021 

 
                                                                            El Jefe del Área de Construcción 
                                                             y Gestión de Abastecimiento y Desaladoras.  
            
          Santiago Del Río Matute 
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2.2.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i 

modificats. 

2.2- a)  Liquidació del contracte d’obres de la 

3ª línia de la IDAM de Formentera 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES DE 
REMODELACIÓ DE LA TERCERA LÍNIA DE PRODUCCIÓ DE LA DESSALADORA 
D’AIGUA MARINA DE FORMENTERA. 
 
Exp. OB/2020/15 
 
El consell d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (en 
endavant Agència), en sessió celebrada el 24 d'abril de 2019, va aprovar l'inici de 
l'expedient de les “Obres de remodelació de la tercera línia de producció de la 
dessaladora d’aigua marina de Formentera” (en endavant obres) per un import màxim 
de 400.000 €, l’iva exclòs. Aquest acord quedava condicionat a la prèvia obtenció del 
certificat d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia autorització de la despesa 
per part de la persona titular de la conselleria d’adscripció de l’entitat, de conformitat 
amb l’establert a l’article 15.2 de la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic 
instrumental de la CAIB.  
 
Obtingut el certificat d’existència de crèdit i la corresponent autorització de despesa 
conforme a la Llei, el director gerent, mitjançant resolució de dia 26 de juny de 2020, va 
aprovar l’expedient de contractació de les obres, el plec de bases particulars i de 
prescripcions tècniques i va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació del 
contracte mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària. 
 
La Mesa de contractació, en sessió de dia 2 de setembre de 2020, va acordar proposar 
a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a favor de l'entitat SACYR AIGUA, 
SL, per un import de 330.569,74 € sense IVA, per ser l'oferta més avantatjosa d'acord 
amb els criteris de valoració que regien la licitació i no incórrer en valors anormals o 
desproporcionats.              
 
El director gerent, mitjançant resolució de 14 de setembre de 2020 va resoldre adjudicar 
l’expedient de contractació de les obres a l’entitat SACYR AGUA, S.L., per un import 
total de 330.569,74 € sense l’IVA.  
 
El contracte de les obres es va formalitzar entre les parts el 7 d'octubre de 2020, 
establint-se en el mateix un termini d'execució de 6 mesos.  
 
L'acta de comprovació del replanteig es va signar el 6 de novembre de 2020, iniciant-se 
el termini d'execució a l'endemà de la signatura. 
 
Finalitzades les obres, foren rebudes tal com consta a l'acta de recepció signada per les 
parts el dia 4 de juny de 2021. 
 
El responsable de les obres, en el seu informe de 22 d'octubre de 2021, informa del 
resum de la medició final de les obres i proposa de certificació final de les obres amb un 
saldo a favor de l’empresa contractista de 11.297,78 € sense l’IVA. 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

 

2 
 

 
L’import líquid addicional de les obres executades, que s’inclou a la certificació final del 
contracte i que ascendeix a 8.347,37 € sense l’IVA, no supera el 10% del import de l’obra 
contractada, de conformitat amb el que estableix l’article 160.1 del Reglament General 
de LCAP. 
 
Vista la proposta de certificació final de les obres presentada pel responsable del 
contracte, es proposa l'aprovació de la mateixa, de conformitat amb la clàusula 36 del 
plec de bases que regeixen el present contracte d’obres i l’establert a l’art. 243 de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
És per això que el Director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat 
Ambiental proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents acords: 
 
1.- Aprovar la certificació final de les “Obres de remodelació de la tercera línia de 
producció de la dessaladora d’aigua marina de Formentera”, per un import a favor de 
SACYR AGUA, S.L., de 11.297,78 € sense l’IVA, import resultant de la diferència entre 
l'import de l'obra executada (338.917,11 € sense l’IVA) i l'obra certificada (327.619,33 € 
sense l’IVA), que suposa un import líquid addicional d’obra de 8.347,37 €, tal com es 
reflecteix en el quadre que s'adjunta a continuació. 
 

Obra 
Obra                                                    

contractada 
Obra                                

Certificada 
Obra                                    

Executada 

Import líquid 
addicional 

obres 
executades 
inclòs a la 

certificació 
final (2,53%) 

Saldo a 
Favor                                                                         

del 
Contractista 

Obres 
remodelació 

3ª línia 
producció 

IDAM 
Formentera 

330.569,74 € 327.619,33€ 338.917,11 € 8.347,37€ 11.297,78 € 

Imports sense  
IVA del 21%          

 
 
2.- Comunicar els presents acords al contractista i al Director de les obres als efectes 
oportuns. 
 
 
Palma, 
El director gerent 
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PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE OBRAS 
DE REMODELACIÓN 3ª LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA DESALADORA DE AGUA DE 
MAR DE FORMENTERA”. 
 

1. - ANTECEDENTES 

Nº DE EXPEDIENTE: OB/2020/15 
ADJUDICATARIO: SACYR AGUA S.L. 
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 7 de octubre de 2020 
FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO:  6 de noviembre 
de 2020. 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 483.987,16 € (I.V.A. incluido) 
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 399.989,39 € (I.V.A. incluido) 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses 
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 6 de mayo 2021. 
FECHA DE ACTA DE RECEPECION DE LAS OBRAS: 4 de junio de 2021. 
 

Una vez terminadas las obras de “PROYECTO DE OBRAS DE REMODELACIÓN 3ª LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN DE LA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE FORMENTERA” se ha procedido 

a la medición final de las mismas.  

 

D. Juan Antonio García Martínez, director de las obras y responsable del contrato OB/2020/15,  

recibió las obras de referencia con fecha 4 de junio de 2021. D. Juan Antonio García Martínez causó 

baja en la empresa ABAQUA con fecha 30 de junio de 2021.  

Desde el día 21 de julio de 2021 he sido nombrado de forma temporal Jefe de Área de Construcción, 

Gestión de Abastecimiento y Desaladoras, por lo que como nuevo responsable del contrato 

mencionado realizo este informe de propuesta de certificación final de las obras. 

Se incluye en este informe resumen de la medición final de la obra y se detalla los conceptos que 

originan el adicional de obra ejecutada. 

 

122

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 28 d'octubre de 2021



 

2. - RELACION DE CERTIFICACIONES APROBADAS 
 

 
 

3. - COMPARATIVO LIQUIDACIÓN-PRESUPUESTO PROYECTO 
 

De la comparación de las mediciones del proyecto con las de la obra realmente ejecutada se observan 

una serie de diferencias en algunas de ellas. 

A continuación, se relacionan estas diferencias, con indicación de las causas que las motivaron y el 

detalle de esta certificación final se recoge al final de este documento y se justifica principalmente por 

el incremento de medición de obra debido a una mejora de producción y reducción del consumo 

especifico. 

En la relación valorada de la última certificación emitida nº7 (mes de mayo de 2021)   se aprecia que 

la partida de “Tramitación, Permisos e Ingeniería” no agotó el presupuesto disponible, quedando un 

saldo liquido de obra no ejecutada de 2950,41€. 

El exceso de medición objeto de certificación final corresponde a: 

Capítulo 2 Equipos Mecánicos. 
 Subcapítulo 2.2 Osmosis inversa 

- Código XYEQ80101A - Tubo de presión para 7 membranas: 

La cantidad final de tubos de presión instalados ha sido de 28 unidades, representando un 

incremento de 2 unidades. Este incremento se debe principalmente a la configuración finalmente 

adoptada para obtener una mayor capacidad de producción con un menor consumo especifico por 

m3 de agua producida. 

Nº FECHA IMPORTE
1 NOVIEMBRE.2020 2.499,64 €
2 DICIEMBRE.2020 1.999,74 €
3 ENERO.2021 51.686,52 €
4 FEBRERO.2021 63.505,07 €
5 MARZO.2021 60.962,54 €
6 ABRIL.2021 196.184,31 €
7 MAYO.2021 19.581,57 €

TOTAL IMPORTE CERTIFICADO 396.419,39 €

CERTIFICACIONES EMITIDAS
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- Código XYEQ80103A – Módulo de membranas: 

La cantidad final de membranas instaladas ha sido de 196 unidades, representando un 

incremento de 14 unidades para completar los dos tubos de presión añadidos. Este incremento se 

debe principalmente a la configuración finalmente adoptada para obtener una mayor capacidad de 

producción con un menor consumo especifico por m3 de agua producida. 

 

4. VALORACIÓN 

A continuación, se recogen las unidades de obra que generan el exceso de medición, comparando la 
medición entre el proyecto y la obra realmente ejecutada aplicando los precios de proyecto sin baja , 
ni  IVA. 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO SUBCAPÍTULO CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD PRECIO IMPORTE UD PRECIO IMPORTE UD PRECIO IMPORTE

2 2.2. XYEQ80101A

ud Tubo de presión para 7 membranas. Marca: Pentair o similar. 
Modelo: 7 elementos de 8" de diámetro. Presión de trabajo: 1200 
psi. Cajas de salida lateral con cuatro salidas de 2" Victaulic 
superdúplex.  
 Incluido: 
- Elementos completos de cierre, soportes y abrazaderas 
- Acabado en poliuretano de dos componentes. 
- Adaptadores de membrana 
- Material : fibra de vidrio y resina epoxi 

26 1.566,58 €     40.731,08 €   28 1.566,58 €     43.864,24 €   2 1.566,58 €     3.133,16 €     

2 2.2. XYEQ80103A

Ud Elementos de membrana de ósmosis inversa para agua de 
mar, de las siguientes características: 
- Marca: TORAY TM820M-440 o similar 
- Material : poliamida aromática 
- Forma: arrollamiento en espiral 
- Diámetro: 200 mm. 
- Superficie de membrana: 41 m2 (440 ft2) 

182 596,75 €         108.608,50 € 196 596,75 €         116.963,00 € 14 596,75 €         8.354,50 €     

149.339,58 € 160.827,24 € 11.487,66 €   TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Resumen

IDAMFORMETERA REMODELACIÓN TERCERA LÍNEA DE PRODUCCIÓN IDAM FORMENTERA
Cap. 1 OBRA CIVIL 40.092,57 40.092,57 40.092,57
Cap. 2 EQUIPOS MECÁNICOS 242.344,09 242.344,09 253.831,75
Cap. 3 ELECTRICIDAD, AUTOMATISMOS Y CONTROL 29.615,86 29.615,86 29.615,86
Cap. 4 GESTIÓN DE RESIDUOS 388,98 388,98 388,98
Cap. 5 SEGURIDAD Y SALUD 10.699,04 10.699,04 10.699,04
Cap. 6 TRAMITACIÓN, PERMISOS, INGENIERÍA 5.830,00 2.830,00 2.830,00
Cap. 7 CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO 7.155,00 7.155,00 7.155,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 336.125,54 € 333.125,54 € 344.613,20 €
13% GASTOS GENERALES 43.696,32 € 43.306,32 € 44.799,72 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 20.167,53 € 19.987,53 € 20.676,79 €
PRESUPUESTO DE LICITACION SIN IVA 399.989,39 € 396.419,39 € 410.089,71 €

BAJA ADJUDICACION 17,355373%  69.419,65 € 68.800,06 € 71.172,60 €
PRESUPUESTO LIQUIDO ADJ. SIN IVA 330.569,74 € 327.619,33 € 338.917,11 €

IVA 21% 69.419,65 € 68.800,06 € 71.172,59 €
PRESUPUESTO LIQUIDO IVA INCLUIDO 399.989,39 € 396.419,39 € 410.089,70 €

IMPORTE 
MEDICION 

FINAL

IMPORTE 
CERTIFICADO

PRESUPUESTO 
PROYECTO
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5. PROPUESTA 

 
Por todo lo expuesto, el técnico que informa propone al consejo de administración, aprobar la 
certificación final de las obras “PROYECTO DE OBRAS DE REMODELACIÓN 3ª LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN DE LA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE FORMENTERA”, con un 
saldo final de obra a favor del contratista (iva incluido 21%) SACYR AGUA S.L., de 11.297,78 € 
(13.670,32 I.V.A. incluido), de este importe el valor adicional de obra ejecutada por exceso de 
medición es de 8.347,37 € (10.100,31 € iva  incl.) que representa un 2,53% del presupuesto de 
adjudicación. 
 
 
 
D. Santiago Del Río Matute 

 

 

Jefe de Área de Construcción 

Gestión de Abastecimiento y Desaladoras 

DETERMINACION DEL IMPORTE DE CERTIFICACION FINAL IMPORTES

TOTAL OBRA EJECUTADA SIN IVA CON BAJA (A) 338.917,11
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN SIN  IVA INCLUIDO (B) 330.569,74
IMPORTE OBRA CERTIFICADA SIN IVA INCLUIDO (C) 327.619,33
IMPORTE OBRA NO CERTIFICADA SIN IVA INCLUIDO (B-C) 2.950,41
ADICIONAL DE OBRA EJECUTADA SIN IVA INCLUIDO (A-B) 8.347,37
IMPORTE LIQUIDO TOTAL OBRA EJECUTADA A CERTIFICAR SIN IVA 11.297,78
SALDO FINAL DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA IVA INCLUIDO 21% 13.670,32

INCREMENTO PORCENTUAL SOBRE CONTRATO (ADICIONAL 8347,37) 2,53%
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2.3.-Contractes tramitats pels procediments 

simplificat, d’emergència i menors: 
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2.3- a) Donar compte dels contractes 

adjudicats pel procediment obert simplificat 
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Donar compte dels CONTRACTES SIMPLIFICATS adjudicats  
des del 24/09/21  al  21/10/21 

 
 
 
En virtut de les competències atribuïdes al Director gerent per Acord de delegació adoptat pel Consell 
d'Administració en sessió del dia 25 d’abril de 2018 per actuar com a òrgan de contractació de l'entitat 
respecte dels procediments oberts simplificats, en aquest període el Director gerent de l'Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ha adjudicat els contractes tramitats per procediment obert simplificat que 
es detallen en el quadre adjunt de conformitat amb l'establert a l'article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, i, en conseqüència, proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels expedients de contractació tramitats per 
procediment obert simplificat que es relaciona a continuació: 
 

 

Nº TÍTOL TIPUS 

DATA 
Adjudica

ció 
(Resoluci

ó) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
 (AMB IVA) 

OB/2021/19 
Obres de reparació de cobertes i 
substitució de tancaments de l’EDAR de 
Ciutadella Nord. Menorca. 

OBRES 13/10/21 M. POLO, S.L. 151.210,60 € 

OB/2021/14 

Obres de reparació del formigó 
estructural en el pretractament i 
substitució d’equips a l’EDAR de 
Pollença. 

OBRES 20/10/21 

SOCIEDAD DE 
FOMENTO 
AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE, 
S.A. 

356.378,44 € 

 
 

 
Palma, en la data de la signatura digital 

 
El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.3.- b) Donar compte dels contractes 

adjudicats pel procediment d’emergència 
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del  24/09/21  al  21/10/21 

 

El  Director gerent de l'Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les competències atribuïdes 

pel Consell d'Administració del 23 de maig de 2018 per actuar com a òrgan de contractació de l'entitat respecte 

determinants expedients tramitats per emergència, ha adjudicat els contractes d’emergència que es detallen en el 

quadre adjunt, de conformitat amb l'establert a l'article 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, i proposa al Consell  

d’Administració l’adopció del següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes d’emergència adjudicats que es relacionen a continuació. 

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              

(IVA inclòs) 

EM0152021 
Obres de reparació de la impulsió 
d’aigües residuals de l’EBAR de 
Cala Tropicana a Mallorca. 

OBRA 04/10/2021 
MELCHOR 

MASCARÓ, S.A.U. 
12.000,00 

 
 

 

 

Palma, en la data de la signatura digital 

 

El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 

 

 

 

 

Guillem Rosselló Alcina 

 

 

 

130

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 28 d'octubre de 2021



 

 

 

 

 

2.3.- c) Donar compte de l’adjudicació dels 

contracte menors 
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Donar compte dels contractes menors adjudicats des del 24-09-21 al 21-10-21 
 

 
 
El Director gerent de l’Agènica Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de 
les competències atribuïdes pel Consell d’Administració del 25 d’abril de 2018 per actuar 
com a òrgan de contractació de l’entitat respecte als contractes menors, ha adjudicat els 
contractes menors que es detallen en el quadre adjunt, de conformitat amb l’establert 
en l’article 118 de la LCSP, i per això proposa al Consell d’Administració l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes menors adjudicats que es relacionen 
a continuació. 
 
 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM21027 

Elaboración de estudio 
de los factores que 
controlan el estado 
ecológico en zones de 
influencia de emisarios 
submarinos. 

Serveis 05/10/2021 
Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats 

18.137,90 € 

CM21026 

Redacció projecte 
constructiu de 
renovació de les 
infraestructures 
d’aprofitament de 
l’aqüífer de Sa 
Marineta. 

Serveis 07/10/2021 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Y PROYECTOS, S.L. 

17.956,40 € 

 
 

 
Palma, en la data de la signatura digital 
 
El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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3.- CONVENIS 

 

3.1.- Conveni de col·laboració per al 

subministrament d’aigua potable amb 

l’Ajuntament de Ciutadella. 
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4.- ASSUMPTES ECONOMICS 

 

4.1.- Transferència de l’expedient plurianual de 

357.736,50 euros per al servei de la direcció 

facultativa i la coordinació de seguretat i salut 

de les obres d’ampliació de l’EDAR d’Inca. 
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 357.736,50 EUROS PER AL SERVEI PER A LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 

SALUT DE L’AMPLIACIÓ DE L’EDAR D’INCA. 
 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e 
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins 
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat. 
 
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat 
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de sanejament i 
depuració existents i de nova construcció. 
 

Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental té provat l’ITS 17-041 
AMPLIACIÓ EDAR INCA, que a dia d’avui encara no s’ha pogut licitar, donat que primer 
s’ha de contractar el SERVEI PER A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I 
LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’AMPLIACIÓ DE L’EDAR D’INCA. 
 
Donat que tenim un expedient aprovat i finançat per ITS que permetrà donar solució als 
problemes que presenta en l’actualitat l’EDAR d’Inca, és necessari contractar el Servei 
de DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT 
I SALUT DE L’AMPLIACIÓ DE L’EDAR D’INCA. amb càrrec al Decret 51/92 per els 
períodes 2.022-2.024 per import de 357.736,50 euros IVA inclòs per a fer front a la 
següent inversió: 
 

PROJECTE 2.022 2.023 2.024 TOTAL

SERVEI PER A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

DE LES OBRES I LA COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT DE L’AMPLIACIÓ DE 

L’EDAR D’INCA.

17.886,83 125.207,77 214.641,90 357.736,50

TOTAL DEPURACIÓ 17.886,83 125.207,77 214.641,90 357.736,50  

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els 

condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions més 

adequades. 

 
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada. 
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes vigents. 
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En relació a l’expedient i d’acord amb allò   que estableix l’acord del Consell de Govern 
de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre 
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües 
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una 
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són 
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència de 
la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions, eficiència 
energètica, sostenibilitat ambiental. 
 

ANY 2022 17.886,83

ANY 2023 125.207,77

ANY 2024 214.641,90

TOTAL 357.736,50  

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800. 
 
 
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords: 
 
 

1. Sol·licitar la transferència plurianual de 357.736,50 euros IVA inclòs per a 
realitzar DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I LA COORDINACIÓ 
DE SEGURETAT I SALUT DE L’AMPLIACIÓ DE L’EDAR D’INCA. 
 

ANY 2022 17.886,83

ANY 2023 125.207,77

ANY 2024 214.641,90

TOTAL 357.736,50  
 

 
 

2. Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 

 

Palma, en la data de la signatura digital 

 

El director gerent de l’Agència Balear 

de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

Guillem Rossello Alcina 
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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE REFÓS DE 
“AMPLIACIÓ DE L’EDAR D’INCA (T.M. INCA. MALLORCA)” I DEL SERVEI PER A 
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I LA COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT, EN FASE D’EXECUCIÓ I EN FASE D’EXPLOTACIÓ, 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTALꞏLACIONS EN FUNCIONAMENT. 
 
 
1. Introducció. 

 
Per tal d’iniciar els corresponents expedients de contractació d’obres i de serveis, i a 
petició del director executiu, es redacta el present informe tècnic. 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) està tramitant diferents 
projectes d’obres de sanejament i depuració per tal de millorar el servei de les 
infraestructures que es troben al límit de la seva vida útil, dins el qual s’inclou el 
projecte d’Ampliació de l’EDAR d’Inca.  
 
L’ABAQUA gestiona el sistema general de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
d’Inca des de la signatura del Conveni original, el 18 d’abril de 2002. El 18 d’abril de 
2017 es va procedir a la formalització d’un nou Conveni per definir les noves 
condicions de colꞏlaboració entre l’ajuntament d’Inca i ABAQUA, i actualment s’estan 
duent a terme les gestions per a la seva renovació. 
 
Les dades de disseny de l’actual EDAR són les següents: 
 

 Cabal: 4.410 m3/dia 
 Habitants equivalents: 25.725 h.e. 

 
La redacció del projecte constructiu ja ha finalitzat, i s’està duent a terme la renovacióó 
dels diferents permisos, llicències i autoritzacions.  
 
 
2. Projecte d’obres. 

 
Les dades de disseny de l’EDAR una vegada ampliada seran les següents: 
 

 Cabal: 10.000 m3/dia 
 Habitants equivalents: 58.333 h.e. 

 
El pressupost de les obres associades ascendeix a 11.091.468,57 € (exclòs l’iva). 
Les obres  incloses en el projecte preveuen són, entre d’altres, les següents 
actuacions: 
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a) Línia d'aigua 

 
- Recepció aigua bruta 
- Tamisatge d'excedents d’origen pluvial. 
- Pou de gruixuts 
- Bombament de capçalera 
- Tamisatge  
- Desarenador-desengreixador airejat 
- Tractament físic-químic 
- Decantador- espessidor primari.  
- Reactor biològic amb nitrificació, desnitrificació i desfosfatació biològica. 
- Decantació secundària 
- Desinfecció  

 
b) Línia de fangs 

 
- Espessidor per gravetat de fangs primaris (en el decantador-espessidor 

primari) 
- Espessidor mecànic de fangs secundaris 
- Mescla de fangs espessits primaris i secundaris. 
- Digestió anaeròbia de fangs mixts amb cogeneració mitjançant 

microturbines 
- Tanc pulmó de fangs digerits 
- Condicionament i deshidratació de fangs 
- Emmagatzematge de fangs deshidratats  

 
c) Altres 

 
- Pretractament de residus de fosses sèptiques i bombament a capçalera. 
- Ventilació forçada de l'aire i desodorització de les sales de pretractament i 

de l'edifici de fangs (espessit, deshidratació, digestió i cogeneració). 
 
 
3. Direcció, inspecció, control i vigilància, i coordinació de seguretat i salut en 

fase d’execució de les obres i en fase d’explotació, manteniment i 
conservació de les instalꞏlacions en funcionament. 

 
Les necessitats de dedicació del personal tècnic qualificat per donar resposta 
adequada a totes les demandes dels diferents expedients d’obres són molt elevades. 
Per aquest motiu es considera molt convenient la contractació externa de la direcció 
facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres de referència, així com de 
la direcció de l’explotació, manteniment i conservació de les instalꞏlacions en 
funcionament.  
 
D’altra banda, es considera que la tipologia d’obra, àmbit d’actuació, pressupost i 
termini d’execució permeten plantejar la contractació conjunta del treballs de direcció 
d’obra, els de coordinació de seguretat i salut i els de direcció de l’explotació, 
manteniment i conservació de les instalꞏlacions en funcionament . 
 
Les funcions encomanades a la direcció d’obres, entre d’altres, serien les següents: 
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 Autoritzar l’inici de les obres 
 Aprovació del programa de treballs inicial i les possibles adaptacions posteriors 
 Direcció, Inspecció, vigilància i control de les obres 
 Seguiment del desenvolupament constructiu del projecte d’obres 
 Dur a terme els amidaments, preparar la proposta de relacions valorades mensuals 

i les certificacions d’obra executada 
 Realitzar el seguiment de les tramitacions per obtenir els permisos preceptius dels 

organismes i dels particulars per a l’execució de les obres i l’ocupació dels béns 
afectats, així com resoldre els dubtes i deficiències que poguessin sorgir.  

 Elaborar els informes necessaris pel correcte seguiment de les obres, i els que 
solꞏliciti la direcció facultativa. 

 Dur a terme la recepció de les obres, així com totes actuacions i comprovacions 
prèvies necessàries. 

 Elaborar la certificació final d’obres i la liquidació de les mateixes una vegada 
complit el termini de garantia. 

 Arxiu documental justificatiu del desenvolupament de les obres i recopilació i 
revisió de la documentació “As Built”. 

 
D’altra banda, i de conformitat amb l'establert en el Reial decret 1627/97 sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, és obligatori 
designar un coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució de les obres. Entre 
les funcions a desenvolupar pel coordinador cal destacar: 
 
 Aprovar el pla de seguretat i salut presentat per l'empresa adjudicatària i, si escau, 

les modificacions introduïdes en el mateix. 
 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i  de seguretat: 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats a les que es refereix el Reial decret 1627/97. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l'obra. 

 
Tenint en compte les especials característiques de les obres de sanejament i 
depuració de l'Agència (existència de riscs per treballs en altura, riscs associats a 
l’execució de rases i grans excavacions, riscs elèctrics per la instalꞏlació d'equips 
electromecànics, presència i manipulació de reactius químics, etc.), és necessari 
prestar especial atenció a les condicions de seguretat durant l’execució de les obres, 
donant compliment a la legislació vigent, i garantint el seu correcte desenvolupament.  
 
Per assolir els objectius anteriors es considera necessària la contractació d'una 
assistència tècnica en fase d’execució de les obres d’”Ampliació de l’EDAR d’Inca (t.m. 
d’Inca. Mallorca)”, que inclogui els treballs de camp i de gabinet descrits anteriorment, 
així com les despeses complementàries de desplaçament, visats, etc. 
 
El Director facultatiu haurà de comptar, obligatòriament, amb un Equip tècnic de 
colꞏlaboradors, amb la titulació i experiència necessàries per desenvolupar les funcions 
i dur a terme els treballs necessaris per a la direcció, inspecció, control i vigilància, i 
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coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres i en fase  d’explotació, 
manteniment i conservació de les instalꞏlacions en funcionament. 
 
Els integrants mínims de l’equip de Direcció de les obres seran:  
 

 Director facultatiu de les obres i director de l’explotació, manteniment i 
conservació de les instalꞏlacions en funcionament  

 Inspector de les obres i supervisor de l’explotació, manteniment i conservació 
de les instalꞏlacions en funcionament 

 Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de les obres i en fase  
d’explotació, manteniment i conservació de les instalꞏlacions en funcionament  
 

Addicionalment s’haurà de comptar amb els especialistes necessaris en equips 
electromecànics, instalꞏlacions elèctriques, temes ambientals, etc. per resoldre 
qualsevol incidència tècnica en el desenvolupament dels treballs, així com personal 
administratiu, de topografia, de delineació, etc.,  que fos necessari. 
 
Per tal d’optimitzar la qualitat del servei, es recomanable plantejar la tramitació de 
l’expedient de serveis mitjançant la modalitat de procediment restringit, i d’aquesta 
manera poder donar una major rellevància a l’experiència, fiabilitat, eficàcia i als 
coneixements dels tècnics facultatius que han d’intervenir en la construcció de les 
obres i en la supervisió de la explotació de les instalꞏlacions en funcionament.  
 
En base a les característiques tècniques de les obres, el preu estimat del contracte 
d’obres, el termini contractual de les obres (18 mesos), la dedicació necessària i les 
responsabilitats pròpies dels treballs encomanats, s’estima un pressupost de licitació 
del servei de direcció facultativa, inspecció i control, vigilància i coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de les obres de 295.650 € i un termini d’execució 
contractual associat de 22 mesos (inclou treballs i documentació prèvia i final), tot això 
a l’objecte del correcte seguiment, vigilància i control (tècnic, econòmic i ambiental) de 
les obres de referència. 
 
 
4. Consideracions finals 
 
En relació a les obres i, a la vista dels preus unitaris del projecte, atenent a les 
característiques de les obres projectades i al que figura a l’annex de justificació de 
preus del projecte, es pot concloure sobre l’adequació als preus generals en el mercat 
per aquest tipus d’obres. 
 
En relació al servei i, a la vista dels preus unitaris del projecte, atenent a les 
característiques de les obres projectades i als requisits en quant a mitjans humans i 
dedicació del personal tècnic qualificat previst en el Plec de prescripcions tècniques 
particulars del contracte de “Direcció facultativa, inspecció, control i vigilància, i 
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres d’”Ampliació de 
l’EDAR d’Inca (t.m. d’Inca. Mallorca)” , es pot concloure sobre l’adequació als preus 
generals en el mercat per aquest tipus de serveis de direcció i seguiment d’actuacions. 
 
A l’objecte del correcte desenvolupament i tramitació de les actuacions de referència, 
es proposa:  
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

 

5 
 

 Iniciar els tràmits de l’expedient de despesa associat a les obres del projecte 
refós d’”Ampliació de l’EDAR d’Inca (t.m. d’Inca. Mallorca)”, amb un pressupost 
base de licitació de 11.091.468,57 € (exclòs l’iva) i de 13.420.676,97 (amb l’IVA 
inclòs) 

 Iniciar els tràmits de l’expedient de despesa associat al servei per a la “Direcció 
facultativa, inspecció, control i vigilància, i coordinació de seguretat i salut en 
fase d’execució de les obres d’”Ampliació de l’EDAR d’Inca (t.m. d’Inca. 
Mallorca)” per un pressupost màxim de licitació de 295.650 € (IVA exclòs) i de  
357.736,50 (amb l’IVA inclòs) 

 
 
Palma, en la data indicada en la signatura electrònica 
 
El cap d’àrea de planificació i construcció  
de sanejament i depuració 
 
 
 
 
 
Antoni Bernat Homar 
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5.- TORN OBERT DE PARAULES. 
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